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  الفصل األول
  نظريات ومناهج اإلعالم

  : مقدمة
 )برايا دا لوز( يف تقع التي ،ادلني ماكني البالغة من العمر أربعة أعوام من شقتهاختفت ما
طفـت مـن ُختا مـادلني أنهـا ارصح والـد. 2007 مـايو 3الربتغال يـوم الخمـيس ب )الجارف(يف 

املجمـع  يف أحـد املطـاعم القريبـة مـن الشـقة يف  طعـام العشـاءن يتنـاوالا بينام كان،رسيرها
تـوأمهام  ونـان عـىل مـادلنيئ ماكني للرشطة أنهام كانا يطميجري وكيترصح .  نفسهيالسكن

  .يخرين بشكل دوراآل
 يف أصـبح الوالـدان مشـتبه بهـام و،صارت قصتها قصة عامليةمل تعرث الرشطة عىل مادلني، و

ه إدانـتهام إىل حـوار يسـود و وتحول الحوار حول براءتهام،ختفاء الطفلةابسبب  ؛ اإلعالمنظر
 اإلنرتنـت ا عـىلًأقام الوالدان موقعـنفسه الوقت  يف .معارضنيلخيال بني مؤيدين واالنفعال وا
 القضـية وصـلت إىل هتلقيهام تربعـات لهـذ سفر ذلك عنأ و،العثور عىل مادلني يف للمساعدة

  .ماليني الدوالرات
هذا الكتـاب عـىل السـواء، و اإلعالمية  قصة عائلة ماكني عىل كل ما يهم الدراساتيتحتو

 مثل املـدونات ،نرتنت تفاعليةإ يختص بنرش رواية الحدث، وهناك شبكات يك نظام عاملفهنا
)Blogs ،تفسـريات ثقافيـة متباينـة ومعقـدة هناكو. عمق و موضوع بحريةيث يناقش أحي 

 ،كانت متباينـة -عىل سبيل املثال  -فردود أفعال الصينيني والربيطانيني . الداللة يللمحتوى ذ
ن سـؤال يفـرض يـربز اآلو. عالميـة أو تكوين األجندة اإل،جتامعيةطبقة االقامت عىل أساس ال

 تقـارير سـلبية أكـرث  أم؟يتغطية مؤيدة أكرث مام ينبغـهل تلقت قصة ماكني تقارير و: فسهن
  ؟ً حساب روايات أخرى أكرث استحقاقاهل كان الرتكيز عىل قصتهم عىل؟ ويمام ينبغ

ـا الســؤال الشــهري  هــذا الصــدد، يحرضيف  " Roger Silverstone لروجرسيلفرســتونـن
 ؟  اإلعـالم ملـاذا نـدرس:، ونتسـاءل نهجـهنسـلكنحـن بـدورنا  و.)1999("ملاذا نـدرس اإلعـالم؟

 ملـاذا بالتـايل و،)mediation of symbolic) content رمـزيكوسـيطملحتـوى املاذا نـدرس و
ا ال يتجـزأ مـن حياتنـا ًأصـبح جـزء اإلعـالم جابة هنا سـتكون رمبـا ألنندرس مأساة ماكني؟ اإل

 يقـوم كوسـيط يف  الـذي مـن:  مثـل،الجمهور يسأل كل يوم أسئلة متعلقة بـاإلعالم و.اليومية
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 يف مضـمونها عـىلتحتـوي التـي  اإلعالمية  العنارصيما ه  التبعات؟يما ه وكيف؟ وإلعالم؟ا
  .)Silverstone, 1999(؟ "األيدولوجية الخفية"

 ؟ مـن حيـث بداخلـهيـدورمبا يحيط باإلعالم ومـا  يتجر  التيكيف يتم تقييم الرصاعات"
الرصاع عىل الدخول واملشاركة فيه، واملحتوى،  والسيطرة عىل املؤسسات، والرصاع عىل امللكية

 "شعورنا بأنفسنا؟ وخرالتأثري عىل اآل، والرصاع عىل التغذية باملعلوماتوالرصاع عىل التواجد، و
)Silverstone: 1999(.  

 اسـتيعاب عـىل)symbolic content(  الرمـزيتوزيـع املحتـوى  و اإلعـالمثتساعدنا بحو
صـانعي  و ميـد املؤسسـاتى، فهـذا املحتـوىخـرفضل لكيفية عمل مجتمعنا واملجتمعات األأ

 ةسـات السـكانياضـافة الدرإ سبيل املثال، مل يتم عىل. رؤى تخطيط املستقبل مبفاتيحراتاالقر
. ى وقـت قريـبحتـ سـكان مثل قيـاس معـدالت الة،بسيطشياء أواألقليات يف بالد الغرب يف 

ة لمسـاوال ٍّا مهـامًمـرأصـبح أ ،املفقود ومعرفة من يجب متثيله يف معـدالت الجمهـور فمعرفة
نتـاج املثاليـة وال  ةلرضورأنهـا ليسـت بـا كـام ، دالالتهاة ال تخفى، ومثل هذه املعرفةلاوالعد

يف قيـاس  مشكالت جل تصحيحأ من ؛رراتن يطبقها صانعو القأولكن ميكن . الجشع التجاري
     .من الجمهور ربرشائح أك جلأ من ؛فضلأعالم للعمل بشكل  لإلةتاحة الفرصإ و،الجمهور

 ,McQuail, in Downing et al ، يقول دينيس ماكويلةعالميسات اإلايف استعراضه للدر
ف فاـلـديفيا ، ويـضـية مـجـال ـلـيس ـلـه ـحـدود مؤـكـديـهـ اإلعالمـيـة ن الدرـسـاتإ: 1 ,2004

Valdivia, 2003, 3 :باملصـاعباًليئـ ماًال يزال مرشوعـ اإلعالمية ن تحديد مجال الدرسات إ  .
 -  أومبسـونكـام يقـول - و خطـأ هـذه التعريفـات، فـنحن نعلـمأ ةوبرصف النظر عن صـح

ompson, 1997, 30 :يف املجتمع الحديث تتم وساطتها بشكل متزايـدةشكال الثقافين األ إ ، 
ـن ـات خــالل اآلـم ـة املؤسســات ولـي ـىل .االتصــال الجامهــريي وأ اإلعالمـي ـال،  ـع  ســبيل املـث

  حـد املجتمعـات،أ يف ا للـرثاءً رمز- شكال الثقافيةحد األأ باعتباره - قد يكون الهاتف املحمول
 ن الـهـاتف املحـمـولإن ـقـد تـقـول اآل. ـخـرآا للموـضـة يف مجتـمـع ً ميـثـل رـمـزاـلـذيالوـقـت يف 

ـيس وســيط ـ جامهًا ـل ـذكر . )MASS MEDIUM( اٍّريـي  الجامهــريي  اإلعــالم نأجــدير باـل
   بالصــحفنا مــا يرتبطــو دامئًــMASS COMMUNICATIONواالتصــال الجامهــريي 

  ىلإ تتـسـم باالتـصـال ـمـن وـسـيط واـحـد ىـخـرأعالمـيـة إي وـسـيلة  أوأ ،فزـيـونيالتل وذاـعـةاإلو
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تكنولوجيـا اتصـال ك عمـلحمول قد ين الهاتف املأمن املثري لالهتامم  و.الكثري من املستقبلني
عالنات يف لحظـة الوقت الذي يكون فيه جهاز استقبال لإل يف ،لحظة من اللحظات يف شخصية

كـان الهـاتف املحمـول يعمـل بصـفته أ سـواء القـول إنـه كال الحالتني من املمكن يف و.خرىأ
 وسـيطاء زجـأ مـن اًنـه يعـد جـزءإ ف- و تكنولوجيـا جامهرييـةأ ،)خاصة(تكنولوجيا شخصية 

 مثلام يحـدث ،الناس واملامرسات وشياءىل األإ إضافة معانكل الثقافات يتم  يف . رمزيملحتوى
 ذات و توزيعه مع املعاينأ ى،نرش املحتو يف جراءعالم جزء مالزم لهذا اإلواإل. ئتنا الفعليةبيمع 

 TECHNOLOGIZING تكنولوجيـة الكلمـة  أو مـا ميكـن تسـميته،الوسـيط االداللة لهذ
THE WORD. قل منـذ ظهـور  يبدأ عىل األ،له تاريخ طويل اإلعالمية الدرساتيف األمر  هذا

 الطباعـة والكتابـة وا مثـل الحـديثً متامـ،فاللغـة وسـيط. نظم الكتابة بهـا وبجديةحروف األ
 لنصـف ؛خـرى بسـلفر سـتونأن نستشـهد مـرة أومن املمكـن . البرصية والوسائط السمعيةو

الحيـاة  يف تشـارك فيهـا التـي من خـالل السـبل اإلعالم وسائلتتبع  ":نهاأب اإلعالمية الدرسات
  .)Silverstone, 1999, 4(" الثقافية واالجتامعية

 )لتوضيح معنى اإلعالم استخدام وسائل(يتم مناقشة هذا املفهوم  اإلعالمية يف الدراساتو
  :هي و، يف ضوء بعض املفاهيم األساسية-

 وح، حيث يحـاول أصـحاب النظريـات أو الكتـاب يف مجـال رشيالنظريات هو: النظريات
 :فعىل سبيل املثـال، السـؤال. ةبذل الجهد لرشح الظواهر املختلفة أثناء عملية الوساطاإلعالم 

 يف  اإلعـالميـربز أسـئلة أخـرى حـول تـأثري" هل عرض أفالم العنف يولـد شخصـيات عنيفـة؟"
  .ئج منافسةك نظريات منافسة تقدم نتاقد تكون هنا و.املجتمع

جتامعية تؤثر يف عمليـة الوسـاطة اال والسياسيةو اإلعالمية كل النظم: تنظيامتال وهياكلال
فنظام امللكية ونظلم السـلطة والسـيطرة عـىل اإلعـالم ونظـام اقتصـاديات .  الرمزيللمحتوى

التنظـيامت  و كلهـم جـزء مـن الهياكـل- أنفسـهم اإلعـالم مبجـال بـالطبع العـاملني و،اإلعالم 
 .عالميةإلا

صـحف اليـوم أو رسـائل  يف خبارأ سواء من ،هؤو نقرأو نسمعه أكل ما نشاهده : املحتوى
 الرمـزي هـو ىفـاملحتو. عالملإل الرمزي  من املحتوىاً يعد جزء- )SMS(عرب الهاتف املحمول 

 تنظـيامت  ون يتـأثر بهياكـلأونرش هذا املغزى ميكن بـالطبع . املحتوى الفعيلكل ما يتعلق ب
 



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 8

 الذي ينتج عـن ىفرتاكيب املعن. نعيش فيها التي ىل الثقافة السائدةإضافة باإل ، اإلعالمسائلو
 هذه الهياكـل يف يديولوجيةعالوة عىل الرصاعات األ -  اإلعالميةو النصوصأ يعالم اإلىاملحتو

 . اإلعالميةالدراسات يف اٍّساسيأ  تعد مجاًال-
و مبعنى أ ،اهتامم كبري بسلوكيات الجمهورإلعالم ا يف ى الباحثني القدامىكان لد :الجمهور

و أن تجرى الدراسات عىل الجمهور كمفردة أو مجموعـة أوميكن ". جمهور ما" مكونات :خرآ
 .عىل مستوى املجتمع ككل

فعىل سـبيل املثـال كانـت .  الداللة لها تأثرييجراء الوساطة للمحتوى ذإعملية : التأثريات
 لـذلك تـم ،نجلـرتا ضـارةإ يف فزيـونيألطفال الذين يشاهدون التلعالنات الوجبات الرسيعة لإ

الواليـات  يف هليـ عطلـقهـو مـا ي وي،هنا يكون لبحوث التأثري تقليـد تجريبـ و.منعها بالفعل
داريـة يف البدايـة تخـذت البحـوث التجريبيـة أو اإلاقـد  و.داريةاإلبحوث الاملتحدة األمريكية 

  يـؤثر العـام، أو التعـرف عـىل كيـفيللـرأ اإلعـالم تشـكيل للتعرف عىل كيفية ؛اٍّ تجاريشكًال
 املقابـل تناولـت البحـوث النقديـة يف و.الرشاءيف  الجمهـورسـلوكيات  عـىل اإلعالم أو اإلعالن

CRITICAL RESEARCHىل إكيف أن الثقافة نفسـها قـد تحولـت  و، القوة واأليديولوجية
 .صناعة

 :يالعامل ويجتامعالتغري اال
الحيـاة  يف تشـارك فيهـا التي الطرقمن خالل  اإلعالم تتتبع اإلعالمية اسات إذا كانت الدر

ـةاال ـة وجتامعـي ـة الحالـي ـه ال- الثقافـي ـذا املرشوع فإـن ـة لـه ـة العاملـي ـل الطبيـع ـا تجاـه .  ميكنـن
  ملواقـعفـرتايضالعـامل االإن حيث ؛ الرقمية تنمو عىل هيئة شبكات معقدة اإلعالم فتكنولوجيا

يشمل اليوم  - World of War Craft وSecond Life : مثل، أنحاء العاملالشهرية يفاإلنرتنت 
 World of : مثـل،رمتعـددة األدوالكرتونيـة اإل ومجموعات اللعـب. الف من البرشمئات اآل

War Craft ،ة لـبعض الـدول الصـغرياملحيل جاميل تعادل حجم الناتج اإلةتخصص لها ميزاني .
 ةكوريـا والواليـات املتحـد يف ةقليميـإ قواعـد  إىل حد إقامـةإمنا وصل األمر و،ليس هذا فقط

  .هاتا يف هذه االتجةا للمشاركً الذين صاروا مركز،والصني
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 إلظهـار ة؛حصـاء واملقارنـ لغـة اإلةخري األةونيف اآلاإلعالم تكنولوجيا يستخدم الحديث عن 
 The Hitch-hiker’s"  لكرتونيـةاإل وكام جاء يف دليل االقتصاديات .ى التغري التكنولوجيمد

Guide to Cybernomics "يكونوميست يف جريدة اإل)Economist( 1996 عام:  
 ىمستو عىل يل فقطآلف جهاز حاسب أ 500ا كان يوجد حوايل ً عامخمسة وعرشينمنذ 

 مـن رقـائق الكمبيـوتر ٍّأيـاوهذا الرقم ال يشـمل . ًا مليون140 حوايل إىلن قفز الرقم العامل، اآل
فسـيارت . ة الصـوتية بطاقـات التحيـى وال حتة، يف السيارت والغساالت الكهربائيةدماملستخ

 وقد افتتح. 1969ة فضاء عام ول سفينأام كان يف أكرث م تشغيل الكمبيوتر ةبطاقباليوم تعمل 
طريـق ن عـ من خالل أول رسـالة يرسـلها ، االتصال اللحظية مرحل1844صامويل مورس عام 

 استطاع 1960 ، يف WHAT HATH GOD WROUGHT!.الـلـهة هذه مشيئ.. التلغراف 
ن مبقدور الكابل املصنع من اآل .ن واحدآ يف ة مكامل138ن يحمل أفوين عرب املحيطات يكابل تل

 ,The Economist(ة  مكاملـفونصـمليون ن يحمل أ Fibreoptic Cable  لياف الضوئيةاأل
1996, S3–7(.  
 ةحاديـث عـن التغيـريات يف كيفيـأ اإلعـالم  تكنولوجيـاحاديث عن التغيريات يفتشتمل األ
 أنشـأكيـف    Friedland and Webb (1996)ويـب  ويصف فريدالند. عالميةعمل املهن اإل

Online Wisconsinالتـي ةالصـحاف كجـزء مـن مـادةاإلنرتنـت  عـىل ، وهـي دوريـه تـنرش 
ن أذلك تحققهـام مـن قـد دفعهـام لـ و.1993 عـام ة ويسكينسون يف بداي جامعةيدرسانها يف

  التكنولوجيـان املعـدل الرسيـع لقبـولأ وة،خبار كانت بالفعل يتم نرشهـا بوسـائل جديـداأل
 الـذي يحمـل جهـاز تسـجيل وكـامريا ،"صـحفي الوسـائط املتعـددة" يعني أن فكرة ةالجديد

ط  صـحافة الوسـائن ميكننـا تعريـفاآل... ا بعـد يـوم ً تـتالىش يومـًا صـغرياٍّليـآ اً وحاسبةصغري
مجموعة من تطبيقات النصـوص املتشـعبة والعـروض املسـموعة واملرئيـة  نهاأعىل  املتعددة

  . ) Friedland and Webb, 1996, 55( نرتنتملطبوع صحفي عىل اإل
 وبشـكل جـزيئ ،التقليـدي اإلعـالم ن التحـول كـان يحـدث بالفعـل ويقـودهإ : وكام يقوال

  .ليةاملؤسسات التي تعمل بالحاسبات اآل
يطلـق عليهـا  يف وسـيلة واحـدة وسائل إعالمية مختلفة يف منتج واحـد أوجمع لية عمن إ

 نهـا تجمـع  أل؛هـو تكنولوجيـا تـداخل اإلنرتنـت نإ ذلـك فـوعـىل. Convergence)(التجمع 
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 ةعـادإو أ ،مـن الخـدماتة  جديـداًنواعـأا ًيضـأالتداخل يعني و. اًالفيديو والصوت والنص مع
والتـداخل . ت رشكات االتصاالت رشكـات بـث ونرشصبحأملثال  سبيل ا فعىلة،هيكلة املؤسس

وهناك . ةعالم جديدإ ظهور وسائل ةذا كان املجتمع قد تحول نتيجإام ة ع واضحةسئلأيطرح 
يفرق وبسرت حيث  ،العاملية اإلعالم وسائلة تغري املجتمع يف عامل لأرأيان رئيسان بخصوص مس

)1995Webster : (مجتمع مـن  ن املجتمع الحايل هوأني الذين يرون يبني املنظرين االجتامع
املجتمـع ن أهـؤالء الـذين يـرون بـني  و، عن املجتمعات املوجودة بالفعليختلف ،نوع جديد

  .عالمليها الدور املكثف للمعلومات واإلإ مضاف ،ة لعالقات اجتامعية قامئامتداد
مـا الـذين يؤيـدون أ. ريمـن التغـ  بـدًالةومييل للتشاؤم هؤالء الـذين يؤيـدون االسـتمراري

الذين يؤيدون فكـرة كام أن  .لتفاؤلإىل ايميلون فاملجتمع الحايل كنوع جديد من املجتمعات 
 وعنـارص ةيديولوجيـاهتاممهم األسايس هـو األ ،التكنولوجي يف التغري االجتامعي وةاالستمراري

نهم مييلـون إ فـ،يكـايل التغيـري الرادةما هـؤالء الـذين يؤيـدون فكـرأ.  والهيمنةة وامللكيةالقو
 يف ةساسـيأ كعنـارص ة وميلكـون قـوة املنافسـ، والتدفق الحـر للمعلومـات والتنـوعةللتعددي

  .اهتامماتهم
 قدم من تيال- Manuel Castells 1996،1997،1998وقد كانت مؤلفات مانويل كاستيلز 

رات االحـو يف مةامله من املراجع - ةن تشابك مملكة العوملأطروحات بشخاللها العديد من األ
جراءات إن ظهور مجتمع الشبكات يدعو للتساؤل عن إ" . الظهورة بالتكنولوجيا حديثةالخاص

ن مجتمع يحدث هذا أل.  جديدة من التغري االجتامعيتشكاالإ ىلإوبالتايل يؤدي ، ةبناء الهوي
جموعـات فـراد واملالفصـل املـنظم بـني املحـيل والعـاملي عنـد معظـم األ عىل الشبكات يقوم

  .)Castells, 1997( ةاالجتامعي
يف  ة والعوملـةىل العامليـإ واحدة من أهـم العوامـل املؤديـة -  دون شك- كنولوجياتتعد ال

 ) Dicken, 1998, 145(. النشاط االقتصادي
  shirinking "  وظـهـور مفـهـوم الـعـامل اـملـنكمش،تـطـور ـشـبكات االتـصـال وةأومـنـذ نـشـ

world"ةها مـن مفهـوم القريـة العامليـؤالفكـرة التـي تـم اسـتقا وهـي -  العامةة للمعرف ) 
Gobal Village( لصاحبها ماكلوهان )1962McLuhan, ( - مثـل، التكنولوجيـاتداخل صار  : 
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 التحول االجتامعـي نحـو  نقاش حول موضوعات لحلقاتٍّ والفاكس والكمبيوتر مهامفونيالتل
ـفـتح ـبـاب النـقـاش ـحـول ـعـىل لز مؤلـفـات مانوـيـل كاـسـتيوـقـد حـثـت  .مجتـمـع املعلوـمـات

 مثـل ،وهنـاك مؤلفـات.  ملجتمـع املعلومـاتة والنظريـةسس الفلسـفيموضوعات تتعلق باأل
انهيـار الفـراغ "و ،)Post modern Geographies) Soja, 1989 "الحداثـة جغرافيا مـا بعـد"

 كدتأالتي  -, Collapsing Space and Time (Brunn and Leinbach(" يالفضايئ والزمن
  .التنوع واملزيد من الحرياتعىل 

نرتنـت يف ن هذا املوضوع قبـل التوسـع الـذي حـدث لإلأ الحوار النقدي بشأمل يبدو لكن 
 ة وكيفي، وما تعنيه للمستخدمني، لخربات الشبكاتى والتحليل الذي جر،اتيمنتصف التسعين

فـالتطور . تصـال تتصل بنظم معلومـات اال،لكيفة با خاص،ىخرأمور أ ىلإ باإلضافة ،تشغيلها
 عـرفين أ إىلدت أ -  يف عدد املستخدمنية الهائلة والزياد،ناتا نقل البيةالذي حدث يف رسع

ـت  ـأباإلنرتـن ـلة،ســامء مختلـف ـع للمعلومــات: مـث ـق الرسـي ـادة اإلل وأ ، الطرـي ـةالرـي  كرتونـي
electronic frontier، يأو الفضاء االفرتايض للتعبري عن الرأ (Adams, 1998).   

  :ة كام ييلساسي األة جراهام القضيويجسد 
ي مكـان أ يف اً ممكنـء فيصـبح كـل يش،املسـافات وتتحرر حياة البرش من قيـود الفـراغ -

  . ي مكانأ وبالتايل ميكن الوصول باملعلومات يف كل مكان و،وزمان
(Graham, 1998, 168).  

د بسياـسـات  واالقتـصـاد الجدـيـد االـهـتامم املتزاـيـةيـصـاحب الـحـوار اـلـذي يـحـيط بالعوـملـ
ومـع تـداخل . ثري املـدينأ والتـة والـنظم السياسـيةيرتبط هذا بأطروحـات املراقبـ و.الشبكات

 GPS )سإجـي يب ( ـ ال العامليكان تحديد امليل ونظام الحاسب اآلةجهزأ وةالهواتف املحمول
Global Positioning System - مـاكن الجغرافيـة وخطـوط ن تتبـع األصبح من املمكن اآلأ

ن تـدور اآلكـام  ،فـراد حقـوق األةصـدار ترشيـع لحاميـن محـاوالت إلوتجـري اآل. فرادألا سري
 .ةمريكي األةمناقشات حول التعديل الرابع يف الواليات املتحد

عـىل سـبيل . االسـتمرارية ويكـايلأمثلة توضـح التغـري الراد هذا الكتاب، يقدم املؤلفون يف
بـا تتمتـع أور ومريكـا الشـامليةأف. كثافتها واإلنرتنت  تظهر مراكز)1.2( و)1.1(املثال النامذج 

  ولـكـن . نرتـنـتاتـصـال باإلمعـظـم الـسـكان ـلـديهم  و،باالتـصـال الكثـيـف ـمـع بعـضـها اـلـبعض
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ن هـذه االتصـالت البينيـة العامليـة؟ هـل مـكرث أقول ما هو نهل  : اإلعالمكمفكرين يف مجال
؟ هـل يعالمـالتـدفق اإل والتكنولوجيـا  يفتتحكم التي مم الغنيةمتثل هذه االتصاالت حالة األ

  ؟ كرث من ذلكأهناك ما هو 
  
  
  
  
  

 
 

Figure 1.1 Map of density of Internet connections 
  
  
  
  

 
 
 
 

Figure 1.2 City to city Internet connections 
 نخـرج نأ ال ميكـن - اسـابًق اإلنرتنت ةكام تشري خريط -  اإلعالمائلتوزيع وس عىل ةوبنظر

ة ا حـوار يـدور حـول منـافع العوملـًيضـأ فهنـاك ؛الرقمـي يف العـامل اإلعـالم  عـنة كاملةرصوب
 مـن اً ميتلـيامن مزيجـى تعنـي لـدةالعوملـفسبيل املثـال،  عىل .ومغزاها للشعوب والثقافات

ة وأيديولوجية  والثقافة تسمح لالقتصاد والسياس،ة عرب الدول وهياكل محليةجراءات متعددإ
ىل هيمنـة إيشـري أنـه  تعريـف ميـتلامن  عـىلالحظي .)1996،3 (ىخرأ ة دولاخرتاقب ما ةدول
ن إيقـول ، حيث خفأله وقع ف ،ةللعومل) 2003(تعريف هاجرفارد أما . ىخرأ ةدول عىل ةدول

  :ة عىل النحو التايلن نفكر يف االتصال العاملي والعوملأمكاننا إب
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 ، التـي تـتم تغطيتهـاةسـافة واملنطقـامل(العـاملي  اإلعـالم لوصالت وشبكاتا ةكثاف حد و-
  ).اًدمجهم جيد تمي وكيف ، تعقد الشبكاتىومد
 النشـاط والتبـادل عـرب ةدرجـ(العـاملي  اإلعـالم ثري وصـالتأعالمـي وتـمعدل التبادل اإل -

م السـلع والنـاس والتـدفق لـك حجـ، مبا يف ذالتبادل عىل ثري هذا النشاطأ وتة،مسافات طويل
 ).االتصايل

يف هـذا .  تحليلنـا ملـا نشـاهدهةكيفيـ عـىل  تؤثر بشكل واضـحةرفتنا بالعومل معةن كيفيإ
 ومـا يتبـع ،العـاملي اإلعالم  وصالتة كثافى تبني مدة عامليةمثلأالكتاب سوف يقدم املؤلفون 

مـا و ،ذا كانت املجتمعات والثقافات تتغري بشكل راديكايلإتقرر ما لمر لك واأل. ثريأذلك من ت
  .العاملي اإلعالم قل يف عاملأ ةنها تعيش يف حريأو أ ة،الحري  عىلذا كانت تحصلإ

طـار واإل اإلعـالم  للتـداخل يفةخيي التارةتناول الخلفيوي،  اإلعالميةالتداخالت :ولالجزء األ
 ة،بجديـوظهـور الحـروف األ ، اإلعـالم يفوىل األةيتنـاول الفصـل الثـاين الثـورو. العاملي الحـايل

  عـن عـاملة وميـدنا الفصـل الثالـث بخلفيـة،بل البث وظهـور املطبعـ قى الكربة الثانيةوالثور
  .الحديثالعاملي الرقمي اإلعالم 

 ةداري للبحوث اإلة عن الجذور النظرية مفصلة شاملةميدنا بلمحوالنظريات، : الجزء الثاين
ـؤثرات اإل( ـ،)ـعـالمـم ـاأل (ة والبـحـوث النقدـي ـااثريأ وتةيديولوجـي ـات ،)تـه ـاهيم املعلوـم ـم مـف  ـث

 ،ة املختلفـةويلخـص الفصـل الرابـع االتجاهـات التجرببيـ. ةدبيـات ذات الصـلتصال يف األواال
البنائيـة والتصـورات عـن شباعات  واالستخدامات واإلةجند بنرش املعلومات ووضع األةاملتعلق

ـد ـىـم ـهأ الـت ـذي يحدـث ـالمثر اـل ـاول . اإلـع ـر يتـن ـور فـك ـامس تـط ـديولوجي األةالفصــل الـخ  اـي
ويـدخل الفصـل . ة مفهـوم الهيمنـة خاصـةوبصف ، اإلعالميةالدراساتواستخداماتها يف مجال 

ـ ـيل الخاـص ـادس يف التفاـص ـةالـس ـاهيم املعلوماتـي ـالة مبـف ـا باالتـص ـا ، وعالقتـه ـف تتناولـه  وكـي
 ة املعلوماتيـىكيـف نتلقـ. عـالم يف مجـاالت االتصـال واإل- كرثهـاأ ومـا - ةالنظريات املختلفـ

  .تعلق باالتصال والتبادل اإلنساينام ي في،تفكرينا عىل ثريها الدراميأ وتةكظاهر
يتنـاول ظهـور حـرب املعلومـات باعتبارهـا وثرات، ؤالجمهور وامل وىاملحتو: الجزء الثالث

  . الرقـمـي اإلـعـالم لـعـاب يف ـعـامل ونـقـل الثقاـفـات وجمـهـور األ،قـنـاع يف اإلة متخصـصـةمنطـقـ
  ). الدعايـة(الربوباجانـدا ا ملفهـوم حـرب املعلومـات ومفهـوم ًطـارإيقـدم فما الفصل السابع أ
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 وقضايا تبادل الثقافـات التـي ، واالتصال الثقايف التباديلةويناقش الفصل الثامن مفهوم الثقاف
  . للتغرية الفصل التاسع الهند والصني كحاالت دراسيتناولوي. ةخلقتها العومل

والدميقراطيـه  ، اإلعـالم يفةساسـي، ويتنـاول النقاشـات األتالهياكل والتنظيام: الجزء الرابع
عـالم، وبـذلك ينـاقش الفصـل العـارش واقتصاديات وبحـوث اإل اإلعالم ة ومهنة الرقميةوالهوي
ـر ـةفـك ـ اإلة الدميقراطـي ـارس،e-democracy( ةلكرتونـي ـي مـت ـىل  والضــغوط الـت ـ ـع  ةالحكوـم

الراديـكـايل  اإلـعـالم  مـبـا يف ذلـكة،الجديـد اإلـعـالم  التـي خلقتـهـا وسـائلىـخـرواملؤسسـات األ
 والعالقـات ةالصـحاف عـىل االجتامعـي اإلعـالم ثريأويتنـاول الفصـل الحـادي عرش تـ. يوالثور
  .ةالعام

 عـىل ثري الواقـعأ التـةخاصـ ، اإلعـالما للتغيري يف اقتصـادياتًالفصل الثاين عرش عرضيقدم 
 ةلعـاب متعـددعرش ظـاهرة األويـدرس الفصـل الثالـث . عالنـات اإلتوقيـت بةفكار الخاصاأل

 تبنـي ةا لكيفيًويقدم الفصل الرابع عرش تصور. نرتنتاإل عىل عاب التي متارسلو األأالوسائط 
ويقـدم الفصـل . ةالجديـداإلعالميـة شـكال عالم لأل الجمهور واإلة وطرق دراس،مناهج البحث

  .ةجراء الوساطإ التي تربز من النقاش لعنارص ةساسيا للقضايا األًالخامس عرش ملخص
 نجليزيـة باللغـة اإلاٍّ عامليـاٍّعالميـإ اًطلسأ، يقدم لنا )عالم اإلنظريات ومناهج(هذا الكتاب 

 مـن خـالل ،نرتنتحصائيات االنتشار لإلإ واالستخدام وةطلس امللكييربز هذا األ. نرتنتاإلعىل 
  :هو موقع األطلس و.ة جانب عرض االتجاهات التنظميإىلنرتنت نقلها من الصحف واإل

http://www.palgrave.com/culturalmedia/balnaves/atlas/ 
  ) :World Media Atlas( يالعامل اإلعالم أطلس

تجاهـات حصـائيات وا لإلٍّيا سـنوًايقدم تحـديث ل؛نووبناه املؤلف اإلنرتنت وهو موجود عىل
  :املجاالت التالية يف التنظيم

           .يمنةامللكية واله .1
 .كرتونيةلالصحف اإل .2
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 .الراديو .3
 .السينام .4
 .معدالت السينام .5
 .نرتنتستخدام اإلا .6
  .األطفال .7
 .املوسيقى .8
 .)عالمكل وسائل اإل يف عالناإل( expenditure   اإلنفاق .9

 .التنظيم .10
 .عالمجدول اإل .11

 :عالميةمة يف مجال الدراسات اإلوفيام ييل بعض املواقع امله
edu.vos>vcsb://http 

com.mediaknowall.www://http 
/communications/artsandhumanitie/uk.ac.intute.www://http 

html.7index/uk.co.ndirect.cultsok.www://http 
 

* * * 
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  الفصل الثاين
  تكنولوجية الكلمة

 TECNOLOGIZING THE WORD   
يف ـهـذا الفـصـل يـقـدم املؤلـفـون نـبـذة تاريخـيـة ـعـن تـطـور وـسـائل االتـصـال، ـمـن ـخـالل 

  .استعراض أربع ثورات مرت بها وسائل االتصال
  .تتمثل يف ظهور الكتابة والحروف األبجدية، وهي التقنية املبكرة للكلمة: الثورة األوىل

والـتـي حـدثت بظـهـور املطبـعـة؛ مـام أدى إىل توحـيـد اللـغـات وقواـعـدها : ة الثانـيـةالثـور
  .وحروفها

والتي حدثت بفعل البث اإلعالمي؛ مام أدى إىل ظهور االتصـال الجامهـريي : الثورة الثالثة
  .املبارش عىل املستوى العاملي

 االجتامعـي، وقد جـاءت نتيجـة ظهـور الحاسـبات؛ مـام نـتج عنـه اإلعـالم: الثورة الرابعة
وانفراده بإتاحة اتصال الفرد بالجامعة، واتصال جامعات بجامعات أخرى من خـالل شـبكات 

  .شخصية
 طبًقـا ملـا جـاء يف -لقد بدأ الحديث عن وسائل االتصال يف العرشينيات مـن هـذا القـرن 

 ثم تبعه الحديث عـن ثـورة االتصـاالت يف الخمسـينيات، -قاموس أكسفورد للغة اإلنجليزية 
  ).Briggs and Bunke,2002,1(ولكن االهتامم بوسائل االتصال يعد أقدم من ذلك بكثري 

صدمة «ويعتقد املؤلفون أن هناك أربع ثورات مختلفة يف تاريخ اإلعالم، والتي تعد مبثابة 
وكانت هـذه الثـورات مـن . ملن عارص هذه الثورات يف وقتها) shock of the new(» الجديد

 اإلغريقية، واخرتاع املطبعـة، وظهـور العلـوم الحديثـة والبـث اإلعالمـي، نتاج ظهور الحروف
ًمتمثلة يف ظهور التليفون والراديـو والتليفزيـون، ثـم أخـريا ظهـور الحاسـبات، الـذي أدى إىل 

قد يكون من الغريب أن يأيت التليفون ضمن قامئة ). social media(ظهور اإلعالم االجتامعي 
و والتليفزيون يف أن شبكاته تسمح باالتصـال عـرب مسـافات جغرافيـة البث، ولكنه مثل الرادي

وـمـن ـخـالل ـخـرباتهم بـشـبكات التليـفـون مل يـنـدهش الـنـاس عـنـد ظـهـور ـشـبكات . واـسـعة
الحاسبات، فاإلنرتنت قد أتاح إمكانية اتصال الجامعات بعضـها بـبعض، مـن خـالل النصـوص 

  ري مـن شـبكات الحاسـبات؛ حيـث إنهـا وقد نبعت فكرة التحـول أو التغـ. واملعلومات املرئية
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ونحن مثل أقراننا قد تعلمنا أن التغري مل يصلنا مـع . دمجت أشكاًال متنوعة من وسائل اإلعالم
الكمبيوتر، وأن كل وسائل االتصال السابقة ما هي إال لحظات من التداخل، كام سيكشف لنـا 

  .هذا الفصل
انت تتضمن مشـاعر بالتهديـد ومشـاعر إن صدمة الجديد يف كل ثورة من هذه الثورات ك

: كتابـه) Erik Barnouw, 1975فعىل سبيل املثال، يبـدأ إيريـك بـارنو . أخرى بفرص جديدة
) New York Daily Graphic, 1877( بصورة منقولـة عـن Tube of Plenty(أنبوب الكرثة 

 يتسـاقط ، تظهر هذه الصورة أحـد األشـخاص» خطيب املستقبل-رعب التليفزيون «: بعنوان
بخلفيـة (منه العرق وهو يخطب أمام ميكروفون متصل بأسالك متصلة بجامهري حول العـامل 

  ).أن الخطوط تتصل باملدن والبالد املختلفة يف شتى أنحاء العامل
  

  
  

Figure 2.1 Terrors of the telephone  
  

ـي ـذه الوـس ـامل أن ـه ـحاب األـع ـت، رأى أـص ـا وبودابـس ـون إىل فييـن ـل التليـف ـذ دـخ   لة فمـن
ـيقى ـع املوـس ـبة لتوزـي ـون؛ . مناـس ـة التليـف ـرتاك يف خدـم ـون لالـش ـا املثقـف ـل فييـن ـس أـه   تحـم

  وتشـري كـارولني مـارفني . ليك يستمتعوا باالستامع إىل مغنـيهم املفضـل وموسـيقاهم املفضـلة
  



                                                                                          نظريات ومناهج اإلعالم 
 

 19

)Carolyn Marvin (ــا ــدا«: يف كتابـه ــيئا جدـي ــة ـش ــا القدمـي ــت التكنولوجـي ــنام كاـن ًحـي ً «
) When old technologies were new, 1988 ( إىل أن وـسـائل االتـصـال الجدـيـدة مـثـل

 أفسدت العالقات االجتامعية، وأرست عـادات جديـدة، متثلـت يف عـزل األشـخاص -التليفون 
ويف إطار أقل حدة، تصف كارولني كيـف . والعائالت عن مامرسة الحياة العامة يف مجتمعاتهم

ثون يف قطاعات بعيدة، وكيف أنهم كانوا أن الناس أصبحوا يتحدثون بصوت أعىل عندما يتحد
انـظـر كـيـف يـسـتخدم الـنـاس اآلن . ـخـائفني ـمـن أن تـصـيبهم أـمـراض معدـيـة ـعـرب التليـفـون

فهم يتحدثون بصوت عال يف بادئ األمر، ثـم يخـربون . التليفونات املحمولة يف األماكن العامة
؛ حتـى »ا يف املركـز التجـاريأن«، أو »أنا يف السيارة«محدثيهم عن األماكن التي يتحدثون فيها 

 التي - فيام يتعلق بالتغري والتكنولوجيا -وهذا األمر يقدم مثاًال لنفس اإلثارة . يربروا مواقفهم
  .ظهرت يف املراحل السابقة لتطور االتصال

ورغم أنه كانت هنـاك مخـاوف يف ذلـك الوقـت مـن أن التليفـون سـيحل محـل الكتابـة 
فمـن . تصـال جديـدة ال يعنـي بـالرضورة اختفـاء مـا قبلهـا إال أن ظهور وسـيلة ا-والصحف 

الناحية التاريخية، ثبت أن وسائل االتصال املختلفة كانت تتوافق مـع تغـري األحـداث، مـثلام 
توافقت ثقافة الخطابة مع ثقافة الطباعة، والتي بدورها توافقـت مـع ثقافـة البـث املبـارش، 

إن وسـائل اإلعـالم تعمـل يف أطـر تاريخيـة  فـ)Braudel, 1975وكام يقـول براوديـل . وهكذا
ًويقـول أيضـا إنـه يف أي لحظـة مـن لحظـات التـاريخ ميكننـا أن نجـد نتـائج عنـارص . متآلفة

ًاقتصادية تتعايش جنبا إىل جنب يف ذات الوقـت، مـثلام تعـايش النظـام اإلقطـاعي جنبـا إىل  ً
هـذا ال يعنـي أنـه يف وقـت جنب مع النظام الرأساميل، والذي تعايش بدوره مع االشرتاكية، و

املبدأ نفسه ميكن تطبيقه عـىل وسـائل . من األوقات قد يسيطر شكل من األشكال االقتصادية
ًفعندما دخلت املطبعة حياة الناس تعايشـت جنبـا إىل جنـب مـع ثقافـة . اإلعالم يف املجتمع

  .ًكتابة املخطوطات، وهو الشكل الذي كان مسيطرا يف ذلك الوقت
  قية للكتابةالحروف اإلغري
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ٍّإن السطور األربعة املتوازية السابقة ليست خطأ مطبعيـا، وال خطـأ مـن النـارش، وال مـن 
املؤلفني أنفسهم، ولكنها خطوط مسـتقيمة رسـمها املعلـم يف العصـور اإلغريقيـة والرومانيـة 

ه املـدرس، القدمية عىل لوحة الكتابة، حيث كان التلميذ يقوم بتقليد هذا النموذج الذي رسم
وقد أكدت اآلثار التي تم العثور عليها يف عرص من العصور الهيلينيـة والرومانيـة عـىل وجـود 

وقد صاحب تعلم الكتابة عند اإلغريق ). David Harvy, 1978, 65(هذا األسلوب يف التعلم 
  .ًوالرومان تعلم القراءة جنبا إىل جنب؛ للتعرف عىل ما يحدث يف الحضارات األخرى

أما اللغات الهندية . وارثنا عن اإلغريق والرومان أن نضع الحروف عىل السطر األخريوقد ت
كام أن الكتابة الصينية القدمية . والنيبالية، فقد اعتادت أن تضع الحروف عىل األسطر العلوية

يف كل األحوال تربز الحاجة لوضـع . كانت تكتب وتقرأ من اليسار إىل اليمني يف خطوط رأسية
فنظام األبجدية يتكون من أربـع مراحـل . دارة للكلمة املنطوقة من خالل نظام بعينهنظام وإ

  :تتلخص يف
  . تعلم الحروف األبجدية-1
  . تعلم مقاطع الجمل-2
  . التعرف عىل الكلمة ذات املقطع الواحد، والكلمة متعددة املقاطع-3
  . تعلم الجمل-4

  .التي تستخدم الحروف األبجديةوهذا النموذج ينطبق عىل كل الثقافات يف النصوص 
ً أصبح اليوم أمـرا - كام هو الحال يف اللغة الصينية -إن الكتابة بني السطور أو يف مربعات 

ٍّعاديا، وأصبح معموًال به يف املدارس يف كافة أنحاء العامل، ودخـول األبجديـة والكتابـة أدى إىل 
  .تغيري يف الحياة

 كـام يقـول ديفيـد هـاريف - قبـل املـيالد 550 و700امي إن كتابة اإللياذة واألوديسا بني ع
)David Harvy, 1978 - أصبح شيئا شائعا اليوم؛ حيث إنه يتكرر عرشات اآلالف من املرات ً ً

  .كل ساعة يف كل أنحاء العامل املتحرض
 65 قبل املـيالد إىل 4عاش بني  (- الفيلسوف والسيايس والكاتب الدرامي الساخر -سينيكا 

ًاهتم اهتامما كبريا بأساليب الكتابة) يالدبعد امل ً.  
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إن الصبيان كانوا يتعلمون طبًقا لنموذج كتايب؛ حيث كانت متسك أصابعهم ثـم تسـحب «
). David Harvy, 1978, 69(باليد األخرى املمسكة بها لـتخط عـىل النمـوذج املعـد مسـبًقا 

فالحالـة . لة االتصـال هـذهعىل كل حال، مل يكن أسلوب الكتابـة هـو الخـربة الوحيـدة لوسـي
وعـىل سـبيل . ًاالجتامعية كانت مصاحبة للكتابة لدى اإلغريق والرومان، وكانت دافعا للتعلم

املثال، كان لدى هريودوت الرثي يف القرن الثاين امليالدي ولد واجه صعوبة يف القراءة والكتابة، 
ن يأيت البنه بأربعة وعرشين وعندما مل يستطع الفتى تعلم األبجدية، راودت هريودوت فكرة أ

ٍّصبيا من سنه، وأسامهم بحروف األبجدية؛ حتـى يسـتطيع ابنـه تعلـم الحـروف عـن طريـق 
  ).David Harvy, 1978, 75(معرفة أسامء أقرانه 

 كـان مبثابـة ثـورة، كـام - وبصفة خاصة األبجدية اإلغريقيـة -إن ظهور الحروف األبجدية 
 - كلغـة - فقـد أضـافت الحـروف اإلغريقيـة ؛ (David Harvy, 1978 )يقـول ديفيـد هـاريف

الحروف املتحركة، وجعلتها وثيقة الصـلة باألصـوات، عـىل عكـس األبجديـة السـامية األقـرب 
  .للسكون؛ العتامدها عىل الحروف الساكنة

ًعندما أصبح اإلغريق شعبا متعلام أصبح فن الخطابة يطغى عىل مجتمع الكتابة، فثقافـة  ً
فالخطابة هـي فـن مخاطبـة الجامهـري مـن أجـل . ومل يتم إحاللها بالكتابةالشفاهية تحولت 

خطيـب باللغـة :  أيorator(اليونانية يرجع أصلها إىل كلمة ) rhetor(إقناعهم، كام أن كلمة 
 public(اإلنجليزية، وهي تحمل املعنى نفسه يف اللغة الالتينية، وكالهام يعني متحدث عام 

speaker .( يقول أونج)Ong, 1988 :( إن البالغة تحتوي عىل الكثري مـن اإلحسـاس الشـفهي
 كـام كـان يـرى -والخطيـب يتحـدث عـادة . القديم يف التفكري والتعبـري املعـارض أو العـدايئ

ويـرى أرسـطو أن هنـاك .  أمام معارضني أو أعـداء حقيقيـني أو افرتاضـيني-اإلغريق والرومان 
البالغـة عـىل األخالقيـات ومصـداقية املتحـدث ، عنـدما تعتمـد : ثالثة أشكال رئيسة للبالغـة

ًوالبالغة التي تعتمد عىل مخاطبة الجمهور باملنطق والعقل، وأخـريا البالغـة التـي تسـتند إىل 
  .مخاطبة الجمهور باملشاعر

.  أول ثـورة كبـرية يف االتصـال- والتي هي نتاج الكتابـة -وبذلك تكون تكنولوجية الكلمة 
 أن نفكـر يف وسـيلة -) Ong, 1988( كـام يقـول أونـج -الجسيم ومن ثم سوف يكون الخطأ 

والصندوق هنـا يقصـد (االتصال عىل أنها صندوق يحول وحدات املعلومات إىل صندوق آخر 
  ).به العقل البرشي
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؛ حيث إنـه »الوسيلة« يختلف يف منوذج - بكافة أشكاله -إن االتصال الذي يقع بني البرش 
يف منوذج الوسيلة تنتقل الرسـالة مـن املرسـل .  يحدث االتصاليتطلب يف األساس رد فعل ليك

ويف االتصال البرشي الحقيقي ال يجوز أن يكون املرسـل يف مركـز املرسـل فقـط، . إىل املستقبل
  ).Ong, 1988, 176(ًبل يجب أن يكون أيضا يف مركز املستقبل قبل أن يرسل أي يشء 

ففـن الكتابـة . اء أكان بالكالم أو الكتابـةبالطبع هناك جانب مادي ألي وسيلة اتصال، سو
وقـد وجـد املرصيـون والصـينيون والهنـد واإلغريـق والرومـان، . ًكان يتطلب أسلوبا وتسجيًال

 أن الكتابة سهلت حفـظ سـجالتهم لألجيـال التاليـة، وهـي سـمة مميـزة يف عيـون -وآخرون 
  .الطغاة وامللوك والقساوسة

  :ان واإلغريقالكتب عند املرصيني القدماء والروم
كانت مهنة األدب لدى اإلغريق والرومان متارس لذاتها، ومل يكـن للـامل أي اعتبـار، وكـان 

  .األدباء يسعدون إذا القت كتاباتهم الثناء من أقرانهم
ومل تخرج ظاهرة الكتابـة بفـرص تحقـق الـربح إىل الوجـود إال يف الـعرص الحـديث ومنـذ 

 كان يسعى املؤلف يف العصور اإلغريقية والرومانيـة حدوث الثورة الصناعية، حيث إنه حينام
كان يدعو أصدقاءه ويقرأ عليهم الكتاب، وبذلك صارت القـراءة بصـوت ) نرشه(إلظهار عمله 

  .ًعال يف ذلك الوقت محارضة عامة، وقد كان الجمهور الروماين قاسيا يف حكمه عىل املؤلفني
  وهـذه هـي الطريقـة التـي كـان وإذا أحب شخص ما عمـل أحـد املـؤلفني كـان ينسـخه، 

من خاللها يتم مترير الكتاب وقراءته، أما األغنيـاء فكـانوا يشـرتون العبيـد ويكلفـونهم فقـط 
ًأيضـا، كـان األثينيـون والرومـان يوظفـون العبيـد لنسـخ . بنسخ الكتب ووضعها يف مكتباتهم

  ًليف معروـفـا الكـتـب، أـمـا املؤلـفـون فـلـم يـكـن لـهـم ـيـد يف ـهـذا اإلـجـراء، ومل يـكـن ـحـق الـتـأ
ومل يكن هناك يشء ميكن أن يوقف أي شخص عن نسخ عمل شـخص . لدى اإلغريق والرومان

وبذلك تم تجميـع مجموعـات ). Raulings, 1951, 16- 36(آخر وبيعه بغرض تحقيق الربح 
  من الكتب يف املكتبات عنـد املرصيـني القـدماء واإلغريـق والرومـان، عـىل الـرغم مـن أنـه مل 

 حيث أماكن حفظ املخطوطـات -ما إذا كانت تلك املكتبات موجودة يف أرشيف ًيكن واضحا 
   أم معروضة لالستخدام العام، وكان ديودوس سـيكوالس هـو املـؤرخ الوحيـد الـذي تحـدث -
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عن مكتبة لدى املرصيـني القـدماء، حيـث ذكـر أن املكتبـة أسسـها ملـك مرص امللقـب باسـم 
  .عثامنديز

غـذاء «، أو »بلسـم الـروح«، أو »قرص شـفاء الـروح«:  عليـهوقال إن مدخل املكتبة نقـش
وقد تعرف علامء املرصيات عىل خريطة املكتبـة مـن خـالل عثـورهم عـىل قاعـة يف . »العقل

  .القرص الكبري ملعبد رمسيس الثاين
ًوجدير بالذكر أن البابليني واآلشوريني كان لهـم أيضـا مكتبـات، وكـان لآلشـوريني خطـوط 

 -537(الفضل يف تأسيس أول مكتبة عامة يف أثينا إىل الطاغية بيزانرتاتوس خاصة بهم، ويرجع 
وكانت مكتبة اإلسكندرية التي أسسسها اإلسكندر األكرب هي األكرب واألشهر، . قبل امليالد) 527

حـيـث أسـسـها يف مديـنـة اإلـسـكندرية يف مرص، وكاـنـت اإلـسـكندرية يف ذـلـك الوـقـت مديـنـة 
أول مكتبة أنشئت يف ذلك الوقت أسسسها سوت البطـاملي، وهـو إغريقية، وجدير بالذكر أن 

حاكم كان يتمتـع بـذوق أديب، وعـاش قبـل املـيالد بثالمثائـة عـام، وقـد عـني ناسـخني لنسـخ 
ويقال إنه يف فـرتة حكـم يـورجيتس البطـاملي، تـم نقـل كـل . املخطوطات ووضعها يف املكتبة

ا، وبعدها يتم إعادة النسخ إىل أصـحابها الكتب التي قدمت ملرص إىل املكتبة؛ من أجل نسخه
  ).Raulings, 1951(الذين مل تؤخذ مشورتهم يف االعتبار 

ومعلوم أن الرومان حرقوا املكتبة حينام حطموا اإلسكندرية، ومع ذلك ذكـر العديـد مـن 
ًالعلامء أن عددا كبريا من الكتب بقيت منذ الغزو الرشقـي  ًSaracen invasion قبـل 638 يف 

ًومل تكن املكتبات يف ذلك الوقـت جـزءا مـن ثقافـة الطباعـة، بـل كانـت مسـتودعات . دامليال
ألعامل من نتاج ثقافة النسخ؛ فقد عمل اآلالف من الناسخني يف إنتاج الكتب، عىل الرغم مـن 
صعوبة عمليات الحفظ يف ذلك الحني، وكانت عملية إعادة النسـخ تحتـاج إىل عاملـة كثيفـة 

، حيـث 1400هارة، وعاشت تكنولوجيا الكتاب بهذه الطريقـة حتـى عـام ودرجة عالية من امل
فمع ظهور الطباعة تغـريت عمليـة حفـظ السـجالت . تحولت ثقافة النسخ إىل ثقافة الطباعة

ٍّواملعرفة، وعملية توزيعها اجتامعيا تغريا جذريا ً ٍّ.  
فعـىل . ةومع ذلك ال تزال عملية حفظ النصوص القدمية مشـكلة مـن املشـكالت املعـارص

سبيل املثال، تعد املكتبة القومية يف الصني أكـرب مكتبـة هنـاك؛ مبـا تحتويـه مـن مخطوطـات 
 417تتعدى مليون مخطوطة نادرة، والتي ترجع أوىل مجموعاتها إىل املخطوطـات امللكيـة يف 

  .ميالدية
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ثري وقد اعتادت املكتبة أن تفتح نوافذها لتهوية الكتب، ولكن التلوث صار مشكلة ذات تأ
فقد انفجـرت أنبوبـة امليـاة السـاخنة يف . كبري، باإلضافة إىل أن الكتب تعرضت لحوادث عدة

دازنـج (قرص ثقافة بكني للثقافة الشـعبية، وأفسـدت مجموعـة كاملـة مـن الوثـائق البوذيـة 
ًكـام أتلـف املـاء أيضـا أكـرث مـن . ً مجلـدا7240ً مسـتندا، و1675، التي اشتملت عـىل )جينج

وصـار الحفـاظ .  من املجموعات العرقية املختلفة56من األعامل النادرة، من  مجلد 200000
 من األولويات لدى الصني؛ فاملكتبة تخطـط - رغم أنه باهظ التكلفة -عىل هذه املخطوطات 

املعرـفـة والفـنـون والحكـمـة الروحـيـة واللـغـة، باإلـضـافة إىل أنـهـا مـتـدنا بالتواـصـل والتامـسـك 
  .اريخوالرشعية، ومتدنا بحس الت

ًإن الحفاظ عىل النصوص القدمية قد يكون صعبا، كـام أن وسـائل اإلعـالم الرقميـة تواجـه 
املشكلة نفسا؛ حيث إن الوسائط الرقمية الحديثة ال تعيش مئات السنني؛ ألن املاكينات التـي 
تقرأ هذه الوسائط املختلفة تتغـري بتغـري الـزمن، ومـن ثـم تبقـى املـواد املنقولـة عليهـا غـري 

  .وءة أو صعب الوصول إليهامقر
  :املطبعة

لقد شعرت إليزابيث إيزينشتاين بالصدمة يف الستينيات من القرن املـايض، عنـدما فكـرت 
 يف التبعـات - بشـكل جـدي -قالـت إنـه مـا مـن أحـد بحـث . يف تأثري املطبعة عىل املجتمع

 املطبعـة يف العـام االجتامعية الكاملة للتحول من ثقافة النسخ إىل ثقافة الطباعة بعـد ظهـور
 جـاءت يف -وسألت كيف غري اخـرتاع املطبعـة سـبل االتصـال؟ وتوصـلت إىل نتيجـة . م1400

ووجدت إيزينشتاين أن املطبعة أحدثت .  أن الطباعة مذهلة-مجلد عن تاريخ ثورة الطباعة 
ثري وأضـافت أن تـأ. أكرب تحول راديكايل يف تاريخ الحياة الفكريـة يف تـاريخ الحضـارة الغربيـة

  .ًاملطبعة كان ملموسا يف العاجل واآلجل يف كافة أشكال حياة اإلنسان
) Eisenstein, 1983  .(  

ومن املثري للجدل اعتقاد أيزينشتاين أن العديـد مـن املـؤرخني تجـاهلوا أهميـة املطبعـة 
ــا يف العـمــل األـصــيل لفيبـفــر وـمــارتن . كوـســيط للتـغــري االجتامـعــي يف أورـبــا وإذا بحثـن

)Febvire and Martin (- واـلــذي نرش قـبــل مؤـلــف إيزينـشــتاين ـعــام )واـلــذي )1984 ،
  .  نجد أنه يحتوي عىل أفكار غري ناضجة قد استقتها منه-استشهدت به يف مؤلفها 
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قد تكون إيزينشتاين محقة يف إشارتها بقلة التقدير يف املراجـع التاريخيـة لـدور الطباعـة 
ملاذا يكون ملاكينة بسـيطة . شاعر اإلنسانية البسيطةوأرجعت هذا األمر إىل امل. باعتبارها ثورة

 تأثري ثوري عىل كل الثقافة اإلنسانية، وما تبعها من إحداث نهضة وتقـدم الفكـر - املطبعة –
  العلمي؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العديد من املؤثرات التي حدثت نتيجـة ظهـور املطبعـة، ) 1983(استخلصت إيزينشتاين 
  :تتلخص يف اآليت

ففـي . زيد من الكتب وتراجع عـدد سـاعات العمـل املطلوبـة إلنتـاج الكتـب ظهور امل-1
السابق كان القساوسة والناسخون يقضون الساعات يف الكتابة عىل الجلـد؛ إلنتـاج نسـخ مـن 

وكانت تحفظ هذه الجلـود والكتـب يف حجـرات خاصـة يف . الكتاب املقدس واألعامل األخرى
  .ب عىل الورق وتوزيعها خارج األديرةفقد أتاحت املطبعة نسخ الكت. األديرة
ففي السابق كانـت ثقافـة النسـخ ال .  أمكن إعادة طبع النصوص والصور بأعداد هائلة-2

أما الطباعة فقـد . تسمح إال بإنتاج نسخ فردية، مام كان ينتج عنه تنوع يف الشكل واالستهجاء
  سـها، ومشـاهدة الصـور نفسـها، أتاحت يف املناطق الجغرافية املختلفة االطالع عىل األفكار نف
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ًسواء أكانت خرائط أو رسومات أو صور، وصارت عملية توحيـد اللغـة والنحـو والهجـاء أمـرا 
  .ًممكنا
 أتاحت وظـائف جديـدة ملشـغيل املاكينـات والتحريـر والرتجمـة والتسـويق والـرتويج -3

تصاديات صـناعة للمؤلفني؛ مام أدى إىل ظهور مناذج جديدة لالتصال؛ من أجل التعامل مع اق
  .الطباعة

ً إن صناعة الكتاب تنتعش حينام يصبح املؤلفون نجوما يف املجتمـع، وحيـنام يوضـع يف -4
فقد ظهرت أفكار بخصوص اهتامم املجتمـع بحقـوق ملكيـة . االعتبار حقوق امللكية الفكرية

 واحـدة مـن وتوزيع املعرفة، من خالل املكتبات العامة وحقوق األفراد يف املعرفـة؛ باعتبارهـا
 مل تكـن توجـد فكـرة حقـوق - يف مرص واليونـان ورومـا -وكام رأينا يف السابق . حقوق الفرد

  .التأليف، باإلضافة إىل اختالف األفكار فيام يتعلق باملكتبات
ً توافر عدد هائل من النصوص يف موضوعات مختلفة باللغات املحلية، جنبـا إىل جنـب -5

 كانت اللغة الالتينية هي لغة الكتابـة، ومـع ظهـور الطباعـة، يف املايض. مع النتائج والخرائط
 . أصبح من اليسري عىل الناس أن يقرءوا التوراة بلغتهم

وقد كان لذلك تأثري كبري عىل احتكـار الكنيسـة الكاثوليكيـة للمعرفـة، وجعـل السياسـيني 
  .غةالربوتستانت يربطون النامذج املحلية للعقيدة الربوتستانتية بالنحو والل

كان التاج املليك يف إنجلرتا يضع صك املوافقة، ليس فقـط عـىل الكتـاب املقـدس املطبـوع 
ً، ولكـن أيضـا عـىل النحـو )Book of common prayers(باللغة املحليـة، وكتـاب الصـلوات 

التي مهدت الطريق للعامة يك يقرءوا، فقد كان التعليم والـدين يرتـديان ) األبناط(والحروف 
  . يف الطباعة باللغة املحليةالثياب نفسها

وقد يكون من غري الدقيق أن نقول إن الربوتستانت أحبوا املعرفـة وحريـة الصـحافة، وأن 
ولكـن الكنيسـة . لقد استخدم الكاثوليك الطباعة باللغة املحلية. الكنيسة الكاثوليكية مل تفعل

ن الدين؛ مام جعلها تضع الكاثوليكية كانت قلقة فيام يتعلق بالنصوص البدعية أو املنحرفة ع
ولقد ازداد طلب العامة للنسخ املطبوعة بلغتهم املحلية، دون النظر . قامئة بالكتب املحظورة

وعىل كل حال لقد كره الربوتستانت النقد بالقـدر نفسـه . إىل االتجاهات السياسية أو الدينية
  .الذي كرهه الكهنوت الكاثولييك
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الت ساعد القراء عـىل إدراك اخـتالف األفكـار واملقارنـة  ازدياد األعامل يف مختلف املجا-6
ويف غضون ثالثة أعوام فقط بـني . بينها؛ مام أدى إىل إفساح املجال ألفكار واكتشافات جديدة

.  مؤلف للمصلح الربوتستانتي مارتن لوثر كينج30 نسخة من 300000، طبعت 1520 -1517
ر حتى عنـدما كانـت الكنيسـة الكاثوليكيـة واستطاعت العديد من املطابع اإلصالحية أن تدو

تحظر طباعة كتب بعينها، أو إرصارها عىل الحصول عىل موافقة مسـبقة مـن الكنيسـة، وقـد 
 إتاحة الفرصة لـنرش مصـادر بديلـة بشـكل رسيـع - مثلام فعل اإلنرتنت -استطاعت املطبعة 

  .للمعرفة، مبا يف ذلك األفكار الراديكالية أو الثورية
  .درة العالية عىل إعادة إنتاج النصوص إىل الحفاظ عىل املعرفة أدت الق-7

  :ًويعد توماس جيفرسن منوذجا لذلك، حيث قال
 أن الكثـري -ً عندما كنت باحثا يف قـوانني فريجينيـا -لقد الحظت يف مستهل حيايت البحثية 

د فيهـا من تلك القوانني قد فقدت بالفعل، واملزيد كان عىل وشك الفقدان، حيث كانت توجـ
نسخ وحيدة لدى بعض األفراد الذين كانوا يتمتعون بالحرص الشديد، والذين بوفاتهم كانـت 

ًلذلك كرست نفيس لجمع كل مـا كـان متـوفرا حينئـذ، ويف عمليـة . ستلقى يف سالل املهمالت
ًالبحث عن تلك البقايا مل آل جهدا ومل أبخل بالوقت أو املال، ولكن برز سؤال عن الـو سـيلة،  ُ

 هي الوسيلة األكرث فاعلية لحفظ هذه البقايا من ضياعها يف املستقبل؟ فكل الحرص الـذي ما
ًميكنني اتخاذه لن يحفظها بعيدا عن الديدان، وال عوامل التعرية الطبيعيـة التـي تـؤثر عـىل 
الورق، وال من النريان التـي ميكـن أن تلتهمهـا، وال مـن الفقـدان عنـد النقـل ألي غـرض مـن 

وقد أثبتـت تجاربنـا أنـه ال ميكـن االحتفـاظ بنسـخة أو عـدد قليـل منهـا يف . امةاألغراض الع
فالخراب الذي تخلفه النريان ووحشـية األعـداء لعبـت . األماكن العامة ملدة طويلة من الزمن

فكـم مـن األعـامل األثريـة الثمينـة . الدور الرئيس يف الخسارة الفادحة التي نعـاين منهـا اآلن
جلة يف مجلـدات فقـط؟ وهـل وقعـت أي خسـارة منـذ أن ظهـر فـن فقدت ألنها كانت مسـ

  ! الطباعة وأنتجت العديد من النسخ وتم نرشها؟
يقودنا هذا إىل الوسيلة الوحيدة لحفظ ما تبقى من قوانينا موضوع هـذا الحـديث، وهـو 

  ).cited in Eeisenstein, 1983, 115- 116(طباعة العديد من النسخ 
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 املعرفـة أمـر مهـم يف كـل املجتمعـات اإلنسـانية، سـواء أكانـت إن الحفاظ والهيمنة عىل
أن املعرفة ميكـن حفظهـا ) جيفرسن(ويرى . تعتمد عىل ثقافة الشفاهية أو النسخ أو الطباعة

النصـوص بكـم ) أو نسـخ(بشكل أفضل من خالل الطباعة؛ حيث إن القدرة عىل إعادة إنتاج 
 وقد تزايد االهتامم الشخيص بـالحفظ، وجمـع .كبري، يقلل من مخاطرة فقدان األعامل القيمة

  .مجموعات الكتب بشكل ملحوظ يف القرون األوىل لظهور الطباعة
  من هؤالء الناس الذين أسسوا مكتبة خاصة؟ 

 مكتبـة التـي وجـدت يف القـرنني الخـامس عرش والسـادس عرش، والتـي 377من بـني الــ 
 18 لرجال كهنـوت، و53(جال الكنيسة  مكتبة امتلكها ر105تحتفظ بكتالوجات لها، وجد أن 

 كـانوا 25 امتلكهـا محـامون، مـنهم 126، باإلضافة إىل ) للكهنة35ملدرسني وطلبة جامعيني، و
 ملحـامني يف املحـاكم 45 ملسئولني يف الحكومـة، و6ًنوابا يف الربملان، أو يف محكمة االستئناف، و

  .  ملثقفني15 لنواب عموم، و10العليا، و
أن الكتب الدينية ظلت مسيطرة عـىل عمليـة الـنرش فـرتة ظهـور املطبعـة، جدير بالذكر 

  .وبدأت األعامل االحرتافية يف االزدياد ببطء خارج نطاق الكنيسة
) Febvre and Martin, 1984, 324 .(  

ً وقد أبدى املحامون وأصحاب املطابع أيضا اهتاممهم بتوحيد اللغـات الوطنيـة واملحليـة 
فقـد بـدأت اللغـات املنطوقـة لألمـم والثقافـات تتخـذ . نها يف الطباعـةالتي كانوا يسـتخدمو

  ). Febvre and Martin, 1984, 324(أساليب موحدة، مبا يف ذلك حروف الكتابة 
 مام يؤدي إىل حفظ ورسعة -وترى إيزينشتاين أن توحيد وإصدار أعامل عىل نطاق واسع 

جتامعي الذي طـرأ عـىل املجتمـع األوريب إثـر  هام العنرص األسايس يف التغري اال-نرش املعرفة 
وتقول إيزنشـتاين إن الطباعـة كانـت إحـدى القـوى التـي أفسـحت الطريـق . ظهور املطبعة

 الوسـيط - وخطـأ مـا تقـول -للتغيري، وإن كانت تبدو يف بعـض األحيـان، وكأنهـا تقـول إنهـا 
كـرة التكنولوجيـا تـؤدي يف إن ف. الوحيد للتغري، والذي قاد إىل اإلصالح وظهور العلم الحديث

  .كل األوقات إىل التغري االجتامعي والثقايف، والذي هو شكل من أشكال التحدي التكنولوجي
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ًويف كل األحوال، فإن ما سلف ذكره كان إرهاصا للثورة الصناعية التي تلت ذلك، كـام أنـه 
لكمبيـوتر، مثلهـا وشـبكات البـث وا. توجد كثري من عنارص ثورة الطباعة يف ثورات الكمبيوتر

مثل الطباعة، تزيد من رسعة نرش املعرفة، وإىل حد مـا تقـود إىل تفعيـل دميقراطيـة التوزيـع 
فعنـد ظهـور . االجتامعي للمعرفة، فهناك توترات متشابهة تالزم كـل وسـيلة اتصـال جديـدة

 يف الطباعة فرض امللوك واألمراء ورجال الدين لوائح تنظيميـة للسـيطرة، وقـد اسـتمر التـوتر
 والقوى االجتامعية - كوسيلة تتيح الحصول عىل املعرفة -القرن الحادي والعرشين بني اإلعالم 

  .التي تريد السيطرة عىل املعرفة
ٍّمن املهم أن نتذكر أن التعلم والكتاب ال يزال أمرا مهام فالتعلم مل يكـن يف السـابق عـىل . ً

 أن التعلم هدف يجب السعي إىل 1948وقد قررت اليونسكو يف عام . هذا القدر من األهمية
فعـىل . ًوقد القت بعض هذه الحمالت نجاحا. تحقيقه، من خالل حمالت متويل العامل الثالث

سبيل املثال، اتضح للجميع أن تعليم املرأة هو السـبيل لـإلرساع يف تحقيـق تغيـري اجتامعـي، 
ٍّت محو األميـة دورا حيويـا ومن ثم كانت املساواة يف الجنس بني الرجل واملرأة، ولعبت حمال ً

باإلضافة إىل ذلك، أخذت عملية محو األمية أهميـة كـربى كلـام خطـا . يف قاريت أفريقيا وآسيا
وفكرة األبجديـة ميكـن . العامل خطوات رسيعة يف اتجاه مستقبل الكمبيوتر واملستقبل الرقمي

ٍّأن تكتسب أيضا شكالً سياسيا بشكل كبري، ولنأخذ   دولة أذربيجان، وهي -ثال  عىل سبيل امل-ً
. بلد صغري وغني بالبرتول تقع عىل بحر البلطيق، والتي كانت إحدى دول االتحـاد السـوفيتي

 وقـررت أن تسـري عـىل نهـج مصـطفى كـامل 1990حصلت أذربيجان عىل استقاللها يف عـام 
روف أتاتورك، وتصلح مـن نظـام كتابتهـا، وتحولـت مـن الكتابـة السـوفيتية إىل الكتابـة بـالح

. الرومانية حتى تتواصل بلغة ترتبط باللغة الرتكية والعربيـة التـي سـادت يف بلـدهم املسـلم
  .ٍّوهكذا يتضح أن التعلم مع الكتاب ال يزال مهام

  :الطباعة والناس
م، مبا يف ذلـك الصـني 1800حتى اآلن ليس لدينا بيانات دقيقة عن عدد القراء حتى نهاية 

الهند أو أي بلد آخر، ولكننا نعلم أنه كان هناك طلب كبري للحصـول وكوريا وإنجلرتا وأملانيا و
   بحـلـول 316 ـحـرف طباـعـة يف لـنـدن، و124 ـكـان هـنـاك 1785وبحـلـول ـعـام . ـعـىل األخـبـار

وقد أخرجت املطـابع الخشـبية مائـة شـكل، . 1800، وخمسامئة حرف يف منتصف 1824عام 
  أنتـجـت املـطـابع الـتـي تعـمـل و. أـمـا املـطـابع الحديدـيـة فـقـد أخرـجـت ـضـعف ـهـذا الـعـدد
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 حيـنام تراجـع إنتـاج - 1831 و1801وبني عامي .  ورقة ملجلة التاميز يف ساعة12000بالطاقة 
ٍّ وصل عدد النسخ املعتمدة رسميا إىل أكرث -الصحف بسبب فرض رضائب ثقيلة عىل الصحف 

   . يف السنة54769 إىل 16085من ثالثة أضعاف، حيث زاد من 
)James, 1976, 17.(  

 مليون نسمة، 14 إىل 7 من 1830 -1780وعندما تضاعف عدد سكان إنجلرتا ما بني عامي 
 مليـون إىل مـا بـني سـبعة ومثانيـة مليـون 1٫5زاد عدد القراء هناك إىل خمسة أضعاف، مـن 

 ذكرت الجمعية املسيحية للدعوة للمعرفة، أن شعب إنجلرتا أصبح للمـرة 1832يف عام . قارئ
ًارئا، مكتسبا أذواق وعـادات مل تعرفهـا األجيـال السـابقة، متـأثرا بشـكل خـاص ًاألوىل شعبا ق ً ً

  ).James, 1976, 17(بالطباعة 
ٍّ جنيها إسرتلينيا30؟ كانت املطبعة تشرتى مقابل »املطبعة«ولكن ماذا كانت  وقبـل عـام . ً

وا فقط من أصحاب املطابع يوظفون أكـرث مـن ثالثـة عـامل، كـام أنهـم كـان% 20 كان 1850
ًيتاجرون أيضا يف األدوية وسالكة األسـنان وعلـب الفضـة واملكتبـات املتداولـة، والتـي كانـت 

  .تتكون من ملصقات ونرشات ودوريات إخبارية، وكانت تعلق وتقرأ يف الشوارع
مل تكن املطابع تنشأ يف مبان مخصصة لهذ الغرض؛ فقد كان أصحاب املطابع يضـعونها يف 

لية، أو حجرات داخل مبان يتم تقويتها إذا لزم األمـر؛ لـيك تتحمـل أماكن داخل املحالت الخا
ًأوزان املاكينات، وبالتايل كانت املطابع مالصقة ألنشـطة أخـرى، وأحيانـا بـالقرب مـن أعـامل 

حتى إنه عندما جاء العسكر ألخذ مطبعة ريتشـارد كاراليـل الراديكـايل يف عـام . ربات البيوت
للسيدة كاراليل التي كانت تـؤدي عملهـا يف الحجـرة العلويـة  تسببوا يف إزعاج شديد - 1819

)James, 1976.(  
جدير بالذكر أنه مل يقـترص التـأثري عـىل املطـابع التـي تعمـل بالبخـار والطاقـة، بـل أدت 
ًاملطابع اليدوية أيضا إىل زيادة هائلة يف النرش، فالحروف الكبرية أتاحت إنتاج ملصـقات ذات 

، أو »املكتـبـات الدورـيـة للفـقـراء«ق ـعـىل تـلـك امللـصـقات واـلـنرشات وـكـان يطـلـ. أحـجـام كـبـرية
وكان الناس يعلقون أخبارهم وتعليقاتهم .  وكان ذلك مبثابة مدونات الشارع- » مجالت الحائط«

ًكام كانت املكتبات الدوريـة تعـد أيضـا وسـيلة لـتعلم . عىل الحوائط، وينتظرون التعليق عليها
ٍّوالنرشات دورا محوريـا يف كـل الحركـات االجتامعيـة والسياسـيةالقراءة، وقد لعبت امللصقات  ً   
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والدينية يف ذلك الوقت، فقد كان يتم إنتاجها يف بعض األحيان خالل ساعات من اإلنتاج األول 
ًكانت الحوائط تعد ميدانا رائعا للحـرب «: برين. دي. ويقول ج. ليكون السؤال أو اإلجابة عنه ً

  ).James, 1976(» ت أحد العقيدتني املتنافستنيبني املتجادلني حتى مو
وأي شخص لديه درايـة باملـدن الصـينية سـوف يتـذكر الصـحف التـي كـان يـتم تبادلهـا، 
بتثبيتها عىل لوحات اإلعالنات يف املجمعات السكنية واألماكن العادية، كـام ميكنـه أن يتـذكر 

فـاألخرية .  الستينيات والسبعينياتامللصقات بالحروف الكبرية التي كانت تثري القلق يف أواخر
حلت املدونات محلها، إال أن االرتباط بني قراءة األخبار وأماكن الدراسـة والعمـل والسـكن ال 

  .يزال قامئًا
لقد احتفل أصحاب املطابع يف كل أنحاء بريطانيا باإلصالحات التـي أتاحـت بيئـة طباعـة 

  .ًأكرث انفتاحا

  
Figure 2.3 Long song seller  

  
مجلـس (كانت السلطات الثالثة يف الربملان اإلنجليزي تتمثل يف طبقة النبالء ورجال الدين 

مل تأت املطبعة عند دخولها إنجلرتا عىل يـد وليـام كاسـتون عـام . ومجلس العموم) اللوردات
  فانتشـار املطـابع .  بشكل تلقايئ بحريـة الصـحافة، أو بالسـلطة الرابعـة بشـكل تلقـايئ1476

  .  تراجع؛ بسبب القيـود الحديديـة التـي فرضـت عـىل أصـحاب املطـابع واملحـررينيف إنجلرتا
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ًأحكاما باإلعدام عىل أصحاب مطابع » star chamber« أصدرت غرفة النجوم 1586ففي عام 
وعىل سبيل املثال، ألقي القبض عىل وليام كارتر، وتـم تعذيبـه يف . أساءوا ألشخاص يف السلطة

؛ إلقدامـه عـىل طباعـة نرشات عـن 1584كم اإلعدام شـنًقا يف عـام ، ثم نفذ فيه ح1580عام 
بعد ثالمثائـة عـام مل تعـد تطبـق هـذه العقوبـات عـىل توجيـه نقـد أو . العقيدة الكاثوليكية

إن الذي حدث بني هذين التاريخني هـو التوسـع يف وسـائل . السخرية السياسية من الحكومة
ت البدائية التي كانت تستخدم يف الشوارع، والتـي ًنقل املعرفة للناس، بدءا من طباعة النرشا

كان يكتبها أصحابها مـن الصـحفيني األوائـل، وصـوًال إىل املكتبـات الـدوارة الخاصـة بـالفقراء 
)Emery, 1969  .(  

فقد قـرأت . أشادت الثورتان الفرنسية واألمريكية بظهور القراءة عىل املستوى الجامهريي
وقد علم الكثري من األمريكيني عن إعالن االسـتقالل مـن . رية عائلة أمريكية صحًفا ثو40000

 1776 يوليـو 6يف  Pensylvania Evening Post(خـالل جريـدة بنسـلفانيا إيفنـنج بوسـت  
ـا ـي تبعتـه ـرى الـت ـافة إىل الـصـحف األـخ ـا باإلـض ـت . ًجنـب ـت كونراـن ـحيفة كونيكتـك ـت ـص كاـن

)Conecticat conrant (-تـوزع -ة يف ذلـك الوقـت  وهي واحدة من أفضل الصحف طباعـ 
، وهـو األمـر املـدهش يف ذلـك الوقـت، والـذي مل 1781 من خـالل االشـرتاكات يف عـام 8000

وصـاحبت اإلعالنـات ). Emery, 1969(تستطع تحقيقه أي صحيفة مـن مثيالتهـا الربيطانيـة 
 مليـون دوالر أمـرييك يف 39األخبار، وكان دخـل اإلعالنـات مـن الصـحف اليوميـة واملجـالت 

  ).Emery, 1969 (1910 مليون دوالر بحلول عام 200، ووصل إىل 1880
أن الصـحيفة الحديثـة ) 1969(ولكن ليس أي يشء يعرتف به كصحيفة؛ حيث يرى إمـري 

  :لها خصائص عدة يف عرص القراءة الجامهريية، فالصحيفة الحقيقية
  .ٍّ يجب أن تصدر مرة واحدة عىل األقل أسبوعيا-
  ).ٍّلتمييزها عن النرشات املكتوبة يدويا(ٍّة ميكانيكيا  يجب أن تصدر مطبوع-
  . يجب أن تتوفر للجميع مقابل مثن، بغض النظر عن الطبقة أو االهتاممات الخاصة-
 يجب أن تحتـوي عـىل مضـمون يهـم الصـالح العـام؛ للتفرقـة بـني املطبوعـات الدينيـة -

  .والتجارية
  . يجب أن تخاطب املواطن العادي-
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  .ون محدثة يف ضوء التطور التكنولوجي يجب أن تك-
 يـجـب أن تتمـتـع باالـسـتقرار، عـكـس املطبوـعـات الـتـي تـصـدر تـحـت ـسـتار ـظـالم اللـيـل -

)Emery, 1969.(  
ٍّ يعد أمرا رضوريا إلدارة السـلطة -) 1969( كام يقول إميري -إن وصول الصحف لكل فرد  ً

وقد جسد جوزيـف بـوليرتز . هاالرابعة، كام أن أخالقيات تحرير الصحف تعادل األهمية نفس
ًكل عدد من الصحيفة يعد فرصة وواجبا لقـول يشء شـجاع وحقيقـي : تلك األخالقيات بقوله

ما؛ من أجل االرتقاء عىل التناول الوسطي والتقليدي، ولقول يشء يستدعي احرتام ذكاء وعلـم 
. جامهـرييواستقالل املجتمع، واالستعالء عـىل الخـوف مـن التحـزب والخـوف مـن التحيـز ال

)Pulitzer cited in Emery, 1969, 369 (  
فقد .  وقد شهدت مهنة بوليرتز مولد الصحف والصحافة الحديثة كمهنة يف ذروة تطورها

 أعوام كـان يعمـل بهـا 10 دوالر، وبعد 346000مقابل ) 1883(يف عام " العامل"اشرتى جريدة 
ٍّ عامل محققة ربحا سنويا وصل إىل املليون دوال1300   .رً

إن ظهور الطباعة واألخبار يف الدميقراطية الصناعية الحديثة، هو نتاج الحركـات الشـعبية 
وقد أتـت . واملصالح التجارية التي استعانت باالخرتاعات يف مجال اإلعالم الجامهريي املطبوع

الصحافة الحديثة بتكنولوجيا اإلنتاج الطبـاعي الجامهـريي، كـام أتاحـت فرصـة ظهـور مهنـة 
  .، وبالطبع اإلعالنالصحفي

  :اإلمرباطورية والتلغراف واألخبار
نرش تـ وكان التلغراف أول شـبكة حديثـة ،اإلنتاج الجامهريي لألفكارعىل ت املطبعة ساعد

فزيـون، ير ابن العم الفقري للراديو والتلظهر التلغراف مبظهوقد االتصال عرب مسافات طويلة، 
  .يك وشبكات الكمبيوتربشري لتكنولوجيا البث الالسلولكنه كان ال
ـام  ـتغ1825يف ـع ـات تـس ـت املعلوـم ـ كاـن ـن كالكـت ـل ـم ـى تنتـق ـهور حـت ـة ـش   ا إىل رق أربـع

 هذا فقـط مل يعن. 1906 دقيقة بحلول عام 35كرث من أمر مل يستغرق فاملاوث، ولكن هذا األ
ً ولكـن أيضـا سـاعد ،خبار بشكل مفصل وأرسع من خالل الصحف الربيطانية للقـراءوصول األ

. سـطولالية كربى بشكل رسيع عىل مستوى الجـيش واأليألمر يف تحقيق إسرتاتيجية إمربهذا ا
  أن ترى بشكل مبارش مـا يجـري عـىل صـعيد اإلدراة يف إدارة االحـتالل ًأيضا استطاعت اإلدارة 
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ـة ـرى ،الخارجـي ـام ـي ـد، وـك ـا بالهـن ـذهبي يف إدارتـه ـاج اـل ـة الـت ـد أ أو يف حاـل ـؤرخنيـح ـإ اـمل ن ـف
الـذي أتاحتـه نفسه القدر ب ورق رخيصة ةربيطانية تم تقويتها من خالل عجينمرباطورية الاإل

  .)1(السفن الحربية
فعـىل سـبيل املثـال . مرباطورية الربيطانية فقط هي التـي اهتمـت بـالتليجرافمل تكن اإل

 يف العـامل، وكانـت 8كـرب شـبكة تليجـراف رقـم أ 1877مرباطورية العثامنية يف عام امتلكت اإل
مرباطورية كان التليجراف ينمو مع شبكة السكة الحديد لدى اإل.  عرش ألف ميلتغطي سبعة
ًكان التليجراف ينمـو وحـده بعيـدا فمرباطورية العثامنية واليابان والصني ما يف اإلأالربيطانية، 

  .ةعن السكك الحديدي
فلم واألسالك دهشة وشك رجل الشارع يف العرص العثامين، ) األعمدة(أثار منظر السواري 

سالك التي كانت متر من خـالل قـراهم  مثل األ،ًئاأو البدو يف حياتهم من قبل شين وير الفالح
كانـت تلـك .  إىل مقـر السـلطان وصـوًال،أو فوق خيـامهم يف الصـحراء، ثـم مرورهـا بالجبـال

ثـار فـرتة ثقافيـة جديـدة تنطلـق يف نهـا تجسـيد حـي آلأسالك تبدو يف الرباري كالسواري واأل
.  إطـار اجتامعـي وثقـايفيف للتجربة ً فخامًا جهاز-  كام هو الحال يف الغرب- وقدمت ،الفضاء

لإلشارة لوجود وسيلة للشـكوى للسـلطان ا ٍّا حيًتجسيدكان التليجراف أن ومن املثري لالهتامم 
 لجذب ؛ خطوط التليجرافنن يف العرص العثامين يحطموون واملتمردووكان الفالح. أو التحرر
 الـذي كـان يـتم - ومل يكن مـن املـدهش أن يهـتم الجـيش الربيطـاين.  إنزال الدماراالنتباه أو

ًا كـبـريا ً اهتامـمـ- ـسـتعمراتامل أو تعطيـلـه ـمـن ـخـالل تحـطـيم خـطـوط التليـجـراف يف إعاقـتـه
ً رمـزا ح وسـيلة ميكـن الوصـول إليهـا، وجعلـهصـبأ التليجـراف نً نظـرا أل؛بالراديو عند ظهوره

  .)2(مرباطورية املحطمةلإل
ـان ـا، ـك ـط ًأيـض ـتم رـب ـة  ـي ـن ـخـالل التليـجـرافاإلمرباطورـي ـرم . ـم ـة ـحـرب الـق ـي بداـي   فـف

Grimean war خمسـة ميكـن أن تصـل لنـدن خـالل ) القـرم(رسع رسالة تصدر عـن أ كانت  
سـود، أل امرباطوريـة العثامنيـة ضـد القـرم يف البحـراتحدت بريطانيا وفرنسا مـع اإلقد  و.أيام

   بحرـيـة ـبـني فارـنـا اًوـمـدت بريطانـيـا خطوـطـ. ارـنـارـسـت وفا ـبـني بوخاٍّوأقاـمـت فرنـسـا خـطـ
  

                                                 
.)Chapman, 2000, 67 ()1( 

(2) Bektas, 2000, 669. 
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 كانـت 1855بريـل أومع نهاية شهر «.  حيث كان يعسكر الجيش الربيطاين،الكالفا يف القرموبا
فقد تم استقبال الرسائل وبثها عرب الخـط الفـرنيس الجديـد إىل . ارنا اتصال مع فباالكالفا عىل

 سـاعات يف ة تستغرق حـوايل خمـسيلكانت كل العم ومن ثم إىل باريس ولندن، و،بوخارست
ذلك الوقت، مبا يف ذلك ساعتني عىل األقل لحمل الرسائل عـرب الـدانوب بالقـارب؛ ألن الكابـل 

  .)Bektas, 2000, 671( »الذي كان ميتد تحت مياه النهر مل يكن قد تم مده بعد
 ،)Chapman, 2002(، من الكابالت البحريـة% 80ويف ذروة التليجراف امتلكت بريطانيا 
 تعمل يف خدمة الجـيش أو السـالطني الـذين أرادوا ،ومل تكن هذه الشبكة العاملية للتليجراف

مرباطورية العطىش للحصول لقد غذى التليجراف شعوب اإل.  فقطمربطوريتهمإالسيطرة عىل 
  .عىل األخبار

ريـق، وهـو الـدور ممكنة، وقد قادت بريطانيـا الط» السياسة العاملية«ألول مرة أصبحت 
 ،ابـل التليجـرايف لالتصـال عـرب الك،»الطريـق األحمـر «القيادي الذي سهلته ما سمي فيام بعد

 حجـم هائـل  تـوافردى هـذا االسـتثامر الطمـوح إىلأوقـد . الذي ربط كل املقاطعات بلنـدن
 فقد كان هناك طلـب. مرباطورية الربيطانية بشكل غري مسبوق عن اإلومتنوع من املعلومات

  تحـت، يدعمه االعتقاد العام يف دعم تدويل االستعامر الربيطـاين جسـده،خبار عىل األتزايدم
وانبهار السوق الجامهريي من قـراء ، تأثري اليوبيل املايس لخطاب امللكة فيكتوريا ملكة إنجلرتا

   .وربية االحتكار التجاري لإلمربيالية األنثري متزايد مأ يف عامل كان يقع تحت ت،الصحف
)Chapman, 2002, 67 .(  

ودانييــل هيــدريك ) James Carey, 1989(وقــد لخــص كــل مــن جــيمس كــاري 
Daniel Headrick, 1981(نهأ  تأثري التليجراف يف:  

  . وأدى إىل رسعة االتصال، التنقل اإلنساين وامليكانييكقلل من -
  . يف كل مكان أدى إىل نرش املعلومات-
  .تاحة أدى إىل زيادة حجم املعلومات امل-
الوقـت « وأتـاح للصـحف العمـل يف ، بقيمـة الوقـت عىل الشعور ساعد التصور اإلنساين-

  .»الحقيقي



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 36

  . أدى إىل إعادة هيكلة الصحافة-
  .اللغة بتجديدها وجعلها مخترصة طبيعة ّ غري-
 أسلوب تفسري البرش لعاملهم، فكلـام كـان اسـتالم ّ وبالتايل غري، فصل األخبار عن التحليل-

  .رسع، كلام كانت طبيعة ردود األفعال متغريةأار خباأل
  . صار عصب اإلمربيالية-

أن التليجراف أحد بشائر املجتمـع ) Castells, 2001(مل يكن من املدهش أن يرى كاسيلز 
 -  مع التنبؤ بأن تلك الشبكات،فقد وفر التليجراف للجمهور والعامة شبكات عاملية. املتشابك

ً سـوف تـأيت باألخبـار مـن أكـرث املجتمعـات بعـدا يف -  بشكل نسـبيملا لها من رسعات عالية
  .العامل

  :الراديو
ن تطـور الطباعـة مل يكـن الفـرع الوحيـد الـذي فـإ ،كام رأينا من الرسد التاريخي السـابق

 يف ًالقد صار االهتامم بالحصول عىل األخبار أمر. ن املهرةوتخصص فيه رجال األعامل واملخرتع
 الـذين يكتبـون  أو الكتـاب،اء مـن جانـب رجـل الشـارع الفقـري يف لنـدن سـو،غاية األهميـة

وقـد . ي االهتامم التجاري بتكوين ثـروة ماليـةواوكان هذا االهتامم يس. راديكاليةللصحافة ال
 الذي ،ًقدمت الصحافة الحديثة توازنا بني االهتاممات التجارية وجمهور القراء املتعلم املتزايد

 وقد ساعد التليجراف عىل نقل األخبار من مصادرها العاملية إىل تلـك .يسعى ملعرفة األحداث
  .الصحف
ـا الـحـايل،  اإلنرتـنـت مـثـل  ةتـسـبب الرادـيـو يف إزـعـاج أـصـحاب املـصـالح التجارـيـيف عرصـن
ًخلـق تـوترا بـني دميقراطيـة الوسـيلة فقد ًأيضا، مثل الطباعة . ًة؛ ألنه مل يكن منظاميوالحكوم
 1910وبحلـول عـام . اعتقد الجميـع أنـه بإمكـانهم اسـتخدامهفقد   اإلنرتنتمثلو. والهيمنة

تغلب عدد مستمعي الراديو عىل عدد املشـتغلني يف األسـطول األمـرييك والشـبكة الالسـلكية 
 كام أن معدات الهواة كانـت يف غالـب األحيـان تتفـوق عـىل مثيلتهـا التـي ،للواليات املتحدة

  ). Douglas, 1987, 207(يستخدمها املشتغلون التجاريون 
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 زيـادة هائلـة يف السـنوات ،زاد عدد الهواة ومحطات الهواة الذين حصـلوا عـىل تـراخيص
 إىل 1913 يف عام 322؛ فقد زاد عدد الهواة املرخص لهم من التالية لسن ترشيع قانون الراديو

 8489السـلطة املسـئولة  منحـت ، فقـط1916 و1915وما بـني عـامي . 1916 يف عام 10279
 ووصـل إجـاميل عـدد املشـتغلني الهـواة الـذين حصـلوا عـىل ،ة محطات الهواة بإتاحا،ًصترخي

 محطـة شـاطئية 200 شغل تجاري وأكرث من 5202 ويف نفس الفرتة حصل ،8489تراخيص إىل 
أما التصاريح التي . 13581 إىل 1917 ووصل إجاميل عدد املشتغلني التجاريني يف ،عىل تصاريح

  .محطة 150000ا ملحطات االستقبال فتبلغ تقديراتها مل تتم املوافقة عليه
)Douglas, 1987, 293( .  

إنـهـم ـقـالوا إن املـشـتغلني ـكـانوا ): Douglas, 1987(ونـقـًال ـعـن الـهـواة، ـقـال دوـجـالس 
يسألوا بعضهم البعض عن نتائج «فكان من املمكن أن . »يرثثرون عن أي يشء تحت الشمس«

 يـحـددوا مواعـيـد للمقابـلـة يف الـيـوم الـتـايل، أو يـنـاظروا لعبـتـي البيـسـبول أو ـكـرة الـقـدم، أو
كام أنهم كانوا يتشاجرون، ثم يعاودون الحديث من خالل األجهزة الالسلكية كام لو . دروسهم

ًوبالتايل كان الراديو يف بدايته يقدم لنا منوذجا للمستقبل كام هـو الحـال . »ًكانوا صبية صغارا
  .يف غرف الدردشة عىل اإلنرتنت

 كانـت تكنولوجيـا الراديـو يف أيـدي لكـن و،متاحة للجميـع» األثري«انت موجات الراديو ك
 الهيمنـة وإبعـاد الهـواة من أجل فرضو). RCA, GE, Westinghouse, AT& T(الرشكات 

 فرضت هذه الرشكات التي متلك تكنولوجيا الراديـو  فقد-  والتعامل مع الرسائلعن املوجات
 ومل يكـن هنـاك ، إلقامة املعدات يف أنحـاء الواليـات املتحـدة؛الراترسوم تشغيل مباليني الدو

 مـع احـتامل حـدوث ،سوى الجيش وحده الذي أبدى مخاوفه من اخرتاق املوجـات الهوائيـة
 316(  باإلضـافة إىل الرسـائل الكاذبـة،فوىض يف تقارير الحوادث يف البحر أو يف أي مكان آخـر

Douglas, 1987,.(  
 الـذي حـدد أي موجـات ميكـن ، والجـيش إىل التـدخل الترشيعـيأدت مخاوف الرشكـات

ـيـز للرشـكـات منـحـت الحكوـمـة املـجـال املتم 1922 وبحـلـول ،تخصيـصـها للـطـالبني املنافـسـني
  .سلكية والجيش التجارية الال
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 عـالوة عـىل ، املحيل والعـامليمحيطهالتواصل مع فرصة  مواطن كلل يوفرإن الراديو كان 
حينام غرقت .  لتقديم األخبار واملعلومات دون وسطاء وبشكل رسيعيسة الرئالوسيلةكان أنه 

 وجاءت دميقراطيـة ، موجات الهواة بأخبار حقيقية وغذت باإلشاعاتامتألتنك االسفينة تايت
كات والجيش مبثابة صدمة وتهديد للـربح والهيمنـة عـىل كيفيـة تطـور رشالوسيلة بالنسبة لل

  . االتصال
 مليـون أرسة يف الواليـات املتحـدة متتلـك عـىل األقـل 26 كان حوايل ويف أواخر الثالثينيات

ٍّ ساعات يوميا يف االستامع للراديـو لواحـدة مـن ، وكانت تقيض حوايل خمسجهاز راديو واحد
ثالث شبكات قومية أو إذاعـة محليـة، وكانـت أكـرث الـربامج اليوميـة شـعبية تـذاع يف الفـرتة 

إدجـر  «:، وعـرض»جـاك بينـي«:  ومنهـا برنـامج،واملنوعات وهي الربامج الكوميدية ،املسائية
، وعـرض البـوب هـوب، )1(»فايرب ماجي وموليل«، و»برينز وآلن«، و»شاريل ماكاريث«، و»بريجن

وكـان الراديـو .  يف الفـرتة املسـائيةتحظى بـاالهتاممباإلضافة إىل برامج وعروض أخرى كانت 
اسة ومعرفة العادات والعواطف واملوضـة مـن  حيث أتاح للجامهري در،يتمتع مبيزة اجتامعية

  . ثقافات مختلفة
ـبـدأ املعلـنـون وأـصـحاب محـطـات الـبـث اإلذاـعـي يف الثالثينـيـات إـجـراء دراـسـات بـحـوث 

وهذا النوع من األبحاث كان يشتمل عىل االتصال بربـات البيـوت .  الجمهور تفضيلمعدالت
 ،بعد التقدم امللحوظ يف منهج الدراسةو.  ملعرفة ما يستمعون إليه؛يف وقت استامعهم للراديو

فيلد وباتريشيا كيندال ز وجاء التحليل الذي أجراه بول الزر،تم إجراء مسوح عىل نطاق أوسع
 National opinion research(ملركز القومي لبحـوث الـرأي اللدراسة املسحية التي أجراها 

center(كنموذج  ،1948 تم نرشها يف عام ، والتي دعمتها الهيئة القومية للبث اإلذاعي والتي
 ، والتـي العينـات الحسـابيةباسـتخدام وسـائل ،لظهور منهج بحوث الجمهـور بشـكل رسـمي

  .  باإلضافة إىل اتجاهاتهم نحو اإلذاعة ودورها يف املجتمع،أظهرت تفضيالت املستمعني

                                                 
(1) Th e Jack Benny Program, Th e Edgar Bergen and Charlie McCarthy Show, Burns 

and Allen, Fibber. 
McGee and Molly, Th e Bob Hope Show.  
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 ،هناك اختالف يف حجم البـثكان ) BBC(هيئة اإلذاعة الربيطانية يف األيام األوىل لنشأة و
 ، سـاعات3 كانت لندن تبث 1923ففي نوفمرب عام .  يف ذلك الوقتمقارنة بالواليات املتحدة

 موزعـة عـىل كـل يشء ، دقيقة من املوسيقى كل يوم، مقارنة بساعتني وخمس دقائق25منها 
   ).Briggs, 1985, 63( يف الواليات املتحدة آخر

أمـا يف الواليـات . عسكرية عىل البـثال الفرق املوسيقيةًنا واستحوذت السيمفونيات وأحيا
. الذين صنعوا أجهزة الراديـو» املصنعني املحليني«تواجد يف األيام األوىل العديد من فاملتحدة، 

ا يقـرب الرتخيص ملـ منحوقد قرر مكتب الربيد الذي يتحمل مسئولية إصدار تصاريح الراديو، 
 فقد كانت تتحكم يف أجهـزة )BBC(أما بالنسبة للـ . هاز ج80000 و جهاز هواة،160000من 

هيئة وكانت . عىل هذا الجهازوانتهى األمر بالهيمنة الكاملة للحكومةالبث وتراخيص الراديو، 
 BBC  أعطـي مبوجبـه للــ ، قد تم تأسيسها مبوجب قـرار ملـيك)BBC(الـ اإلذاعة الربيطانية 

اشتمل األمر عىل عـدم البـث يف أمـور تتعلـق بالسياسـة  البدايةيف . »التعليم والرتفيه«مهمة 
 وحـث الحكومـة عـىل ،هـذا األمـر )(BBC لــاوعارض جـون ريـث مـدير . والصناعة والدين

  . عن املوضوعات املثرية للجدلبعدالسامح بتقديم تقارير عن األحداث الجارية مع ال

  
  عليها الرشكـاتتنمهيوىل الواليات املتحدة وبريطانيا نظامني مختلفني للبث، فاأل مثلت

   دون اللجـوء إىل بـث إعالنـات ، فيهـا هيئـة حكوميـةتتحكمـالتجارية واإلعالنات، واألخرية 
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 يف BBC(واآلن، زال احتـكـار رادـيـو اـلــ . أو الحـصـول ـعـىل دـخـل ـمـن ـخـالل ـمـنح التـصـاريح
يـو  عالوة عىل أن العرص الـذهبي للراد، العاملية اآلن)BBC عىل الرغم من شهرة الـ ،بريطانيا

 والتدفق اإلذاعـي أعـادوا اإلنرتنت  عىل الرغم من أن،فزيونيكان عليه أن يفسح الطريق للتل
ًإليه عرصا ذهبيا ثاني ٍّ   .اً

  :فزيونيالسينام والتل
،  فعلهـمود اسـتقبال الجمهـور للسـينام وردطريقةرمبا تكون أفضل وسيلة للحصول عىل 

أبعـد املـدن يف بدايـة القـرن مـن احـدة  الذهاب إىل وورمبا من املفيد.  السينام املتحركةهي
ها  والتي يبلـغ تعـداد سـكان،سرتالياأ يف غرب )Albany (الواحد والعرشين، وهي مدينة ألباين

عـىل و .ة نسـم2000 منتصف العرشينيـات حـوايل يفة، وكان تعداد سكانها  نسم30000اآلن 
اين كاـنـت مغرـمـة  إال أن ألـبـ،التـمـدن وقـلـة ـعـدد سـكانهاالـرغم ـمـن بـعـدها ـعـن الحضـارة و

 وتوضـح ،مرسح ريجينـت 1925يف عـام فقد افتتح هرني المربت وزوجته إليزابيث . بالسينام
 وكيـف كانـت املناسـبة تتمتـع بالشـكل ،فتتـاح اال- عىل الرغم من قدمها - لنا الصورة التالية

  .الرسمي يف املدينة

  
 

Figure 2.4 Opening of the Regent Theatre, Albany’s first cinema, Western 
Australia, 1925 
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 - )Albany Advertiser(كان التقرير الذي نرش عن مرسح ريجينت يف ألباين آدفريتـايزر 
ٍّ مهام يف تصوير السينام يف وضـعها الـذهني املـؤثر وسـياقها - وهي الجريدة املحلية للمدينة

  .العاملي
سـوف يـدهش املـرء مـن  -حركـة حيـث ولـدت الصـورة املت -ً عامـا 29إذا عدنا بالذاكرة 

فلـم ينـترش أي . تطورها ورسعتها الهائلة يف تثبيت أقدامها يف األطراف األربعة للكرة األرضـية
 حتـى إن ، وقـد حققـت شـهرة هائلـة، مثلام انترشت الصورة املتحركة،عةفن مبثل هذه الرس

ثالثة يف عامل التجـارة يف  إىل املرتبة ال-  طبًقا لبعض اإلحصائيات- الصناعة املرتبطة بها وصلت
لعـرض األفضـل  وبـذلك صـار الفـيلم املتحـرك الوسـيلة . بعد صناعة الحبـوب والفحـم،العامل

 مـع الوضـع يف االعتبـار أن الكثـري يعتمـد عـىل األسـلوب ،القصص الرثية بالحوادث والحركـة
  ).Albany Advertiser, 1924 (والبيئة املحيطة التي تدور فيها األحداث أمام الجمهور

ً عاما، افتتحت قاعـة 30 وقبل افتتاح مرسح ريجينت يف ألباين مبا يقرب من ،1894يف عام 
ت مضـيف نيويورك، وكانت أول أفالم و) Kinetoscopeكانيتوسكوب (لعرض الصورة املتحركة 

، ويعمـل بالعملـة» توماس أديسون«عه خرتا الذي ،من خالل جهاز عرض الكانيتوسكوبفيها 
 والدببة، وكانت املاكينة تعمـل برشيـط واحـد فالم للمالكمة وراقصات الباليهض أوكانت تعر

لخدمـة عـدد ) Panoptikonأوبتيكـون بان (وقد تم اخرتاع جهاز . قة وأقل من دقياً قدم50
 املرسح الكوميدي يف استخدام صـورة واحـدة فقد ساعد) الربوجيكتور(أما . هورأكرب من الجم

وجـدير .  أو يف بدايـة الـربامج التـي يـتم اإلعـالن عنهـا،الحديثـةمتحركة عىل رأس اإلعالنـات 
 تحولت إىل قاعات سـينام ، أن محالت بيع السيجار ومكاتب الرهان واملطاعم الصغرية،بالذكر
  .»صندوق الدنيا« تعرض فيها أفالم ،صغرية

بـيـوجراف،  ( أـكـرب رشـكـات اإلنـتـاج الـسـيناميئ يف ذـلـك الوـقـت1908وـقـد اتفـقـت يف ـعـام 
ـاليم، و، يـسـانايوإ ـبس، وـلـوجن، وـك ـايث، وفيلـي ـا ـجـرافوـب   ـعـىل أن تـكـون  - )1()ـسـيليج وفيـت
  

                                                 
(1) Biograph, Essanay, Kalem, Lubin, Melies, Pathe, Selig and Vitagraph.  



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 42

ً وكانت تعرف أيضا باسم رشكة اخـرتاع الصـورة ،)MPPC()1(رشكة وكالء معتمدة ألديسون يف 
   .أو املؤسسة) Trust(املتحركة 

وقد . االخرتاعدفع منتجو األفالم أتعاب الرتخيص للمؤسسة من أجل رشاء منذ ذلك الحني، 
ويف عـام .  وعدم دفع أتعاب للمؤسسـة،ضعف احتكار الرشكة بسبب تأسيس رشكات مستقلة

سـتوديو أ وذلك قبل عـامني مـن تأسـيس ،مجال اإلنتاج السيناميئ» وليام فوكس« دخل 1914
ـم ـت اـس ـي تـح ـياق). Box office attraction (:فرـع ـه ويف الـس ـان  نفـس ـو. دي«، ـك . دبلـي

 ،)Reliance Magestic( ماجيسـتيك -ملؤسسـة ليعمـل لـدى ريالنـيسقـد تـرك ا» جريفيـت
 "الدة شـعبو"و، »كليـنامن«الشهرية » توماس ديكسون«من تحويل رواية  $ 115.55وحقق 

ًعندما كان يعرض الفيلم كان يتم تكليف فرسان بالزي األبيض للركض ذهابا وإيابا . 1915عام  ً
 املثال بالـذات عىل الرغم من أن هذا). Cook, 1985, 5( والدعاية لكل عرض ،يف أقرب شارع

جانـب وال يف  ،أن التكنولوجيا والفن ليسا بـالرضورة يف جانـب السياسـة - ميثل ذاكرة مزعجة
وقد .  إال أنه مثال مهم للغاية لصناعة السينام يف بداياتها األوىل- الدميقراطية أو الذوق الجيد

. نو التوزيع املحيل واملكاسب التـي يحققهـا املوزعـتنافست إعالنات الشوارع فيام بينها عىل
 تأسسـت أول شـبكة توزيـع 1914فـي ف ،من هنا نشـأت الحاجـة إىل شـبكة مـوزعني قوميـة

حيث وزعت  ،)Paramount Pictures Corporation(ونت ا مؤسسة بارام من خالل،قومية
  ).Cook, 1985 ( يف السنة104

سـتوديو والنجـوم والشـبكة القوميـة  أنظمـة األ من حيث-  النظام املؤسيس يف هوليودمر
 بتغيريات يف البناء الهيكيل منذ الثالثينيات، وبصفة خاصة الـدمج الـرأيس - للتوزيع السيناميئ

يف كل السينام وانترشت ). الرشكات التي متلك كل أشكال وسائل اإلعالم( اإلعالمية للمؤسسات
 مبـرور ًاحتفـاء ؛نتاج يف الصني واململكة املتحـدةمدعومة مبراكز رئيسة لإل ،أنحاء العامل برسعة

 مـع ظهـور املزيـد إلشـباع الجـوع املـريئ ، يف القرن الواحد والعرشيناألفالم قرون عىل ظهور
  ًفزيـون أيضـا تـأثريه يلتلوكـان ل. د مـن الروايـات السـينامئيةيطمح نحـو املزيـلجمهور عاملي 

  

                                                 
(1)Motion Picture Patents Company. 
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ـور ـم ،ـعـىل حـضـور الجمـه ـا الـشـكل رـق ـام يوـضـح لـن ـور التل،)5. 2( ـك ـد ظـه ـون يف ي فبـع فزـي
  . باعتباره الوسيط السائد؛فزيونيلخمسينيات تحول الجمهور نحو التلا

  

  
   مشاهدة السينام يف بريطانياهبوط )5. 2(الشكل 

  )Biggs, 1985: (املصدر
ستوديوهات، ليس فقط تاريخ اإلعالنات والجامهري والنجوم واأل فزيونيإن تاريخ السينام والتل

 ،ردتضمن تجريب أشكال متعـددة مـن الـ ، التطور الذي شهدته صناعة الفيلم والتليفزيونولكن
ًهناك أيضا عـامل متكامـل مـن و. مها يف تحرير وعرض الروايات والصوراواألساليب التي تم استخد

ً مصـدرا -  »بـام تـوك«ه فـالذي أل - كتاب السينام كام يعد . النظريات املتعلقة بالسينام وأهدافها
فعـىل سـبيل . األمر املعقد يف هذا فةًعا لهؤالء الذين يسعون للحصول عىل وسيلة ذكية ومكثرائ

 والذي ظهـر يف العرشينيـات افرتاضـات تتعلـق بالبنـاء ،األسلوب الروايئ التقليدي تضمن ،املثال
طر  يف وضع النهاية، وبنـاء عـامل روايئ تسـيعاليةالفصل بني السبب والتأثري ودرجة : الروايئ، مثل

علـيـه الواقعـيـة، ـعـالوة ـعـىل مركزـيـة الرسد للشخـصـيات املحورـيـة ـمـن الجاـنـب الـسـيكولوجي 
)Cook, 1985, 216 .(ترتيب عادي لألحـداث  يوجد،ويعني هذا أنه منذ بداية الرواية ونهايتها 

   أو الشخصـيات التـي تسـاعد عـىل ، أو الشخصـيات التـي لـديها دوافـع،للمشاهد أو الجمهـور
 :عنـيوي ،»النهايـة«و» الوسـط«و» البدايـة «:اية يف سـياق ثقـايف أو سـيكولوجيفهم حبكة الرو

 فقد يكون الشخصية املحورية التي تقـود أفعالـه إىل حـل التقليديأما البطل . »الرسد املكثف«
  يظهـر عـىل أنـه بطـل حركـة يواجـه » Die Hard«بروس ويليز يف روايـة : فمثًال. عقدة الرواية
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 . لقطات حركة الشخصية واللقطات التاليةالتحرير مثل ، السينامئيةلعنارصاتضع  و،اإلرهابيني
يـتم ( حيث توضـع األشـياء يف مشـهد مـا ؛املرسحي  تشري إىل اإلخراجMise en scene كلمةو

كـل يظهـر يف صـورة أن العند تطبيق هذا يف السينام، فإن هـذا يعنـي و .)ترتيبها عىل املرسح
الخلفية والضوء واملالبس :  مثل،ظر التي تتداخل مع فنون املرسحتلك املنا مبا يف ذلك ،واحدة

الذي يضـعه املخـرج للحـدث للتصـوير  إن األسلوب .)Cook, 1985, 151(وسلوكيات األفراد 
 مشـاهد بعينهـا تتعلـق هنـاكو.  النـاسانعكاساته عـىل و،عىل املشهد له تأثري - أمام الكامريا

ن تقارير ألحداث مرتبة تجري أمام عني املشاهد وحبكة  وهي عبارة ع،بالسينام ولغة السينام
 عـىل نوعيـة عد مثـاًال تFilm Noir مةكل و.وشخصية وخلفية وتطور روايئ وموسيقى ونجوم

هاب إىل السـينام بشـكل إن أي شـخص اعتـاد الـذ. ية معينـة يف فرتة زمنالسينام التي ظهرت
ئية املريضـة التـي كانـت سـائدة بعـد الدراما السينام فإنه وقع تحت تأثري - 1949 يف منتظم

 كـان املشـاهد ، حيث من شهر يناير وحتى ديسمرب يف ذلك العاماًءبد. الحرب العاملية الثانية
 ، بالسـادية وأوغـاد يتمتعـون، وبنادق تطلق األعـرية الناريـة، عميقة وأياد متعانقةيرى ظالًال
 الشاشـة كـالوميض يف عـرض رن عـىليظهـ تراهم ،تعذبن من أمراض عقلية متأصلةيوبطالت 

 أما فن السـينام .)Cook, 1985, 93( وقتل غري أخالقي ،الهث للجنس بشكل نرجيس متعمد
Art Cinemaحيـث ال ، فعادة ما يستخدم يف تضاد للحوادث السينامئية الروائيـة التقليديـة 

  .توجد أي روابط لالستمرارية
 اإلبـداعي واملهنـي لهـؤالء الـذين إن لغة نظرية السينام ومامرسة السينام تعكـس الـدور

 عىل سبيل - ىونظرية املؤلف تعن. صناعة السينام والدور االجتامعي املنوط بهايقفون خلف 
 ca du(قـدمت الدوريـة الفرنسـية قـد و.  بـدور املؤلـف-  وبشـكل ال يـدعو للشـك،املثـال

Cinema(فكرة : Politique des auteurs ، لطبيعة التجاريـة نه عىل الرغم من اإوالتي تقول
وصـارت هـذه .  كان يعـد املؤلـف الوحيـد للعمـل-  مثل أي فنان آخر- للسينام، فإن املخرج

يف عملـه املخـرج مسـار  أن تـرىالتـي  و،عىل مدار السنني التاليـة الرئيسة  الفكرةالفكرة هي
ن لآلخـريوقـد يكـون .  ضد األفكار التي شكلت رد فعل املخرج لعرصه كانت،وتحديد التاريخ

 ؛»زانـج ميـو« و» ويلـزأرسـون«و» سـتانيل كوبريـك «:اعتقاداتهم، ولكننا نقـرتح أسـامء مثـل
يشك ال أحد   فإنه-  وبرصف النظر يف أننا نحب أفالمهم أم ال،باعتبارهم ثالثة مناذج كالسيكية

  .يف بصامتهم السينامئية
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 ؛امعيـة عميقـةًإن الحضور للسينام ال يعني فقط مشـاهدة فـيلم، ولكنـه أيضـا خـربة اجت
بنـي ذكريـات لألمـاكن التـي نرتادهـا ين الذهاب السينام إ :»آنيت كون«قالت العاملة حيث 

 وكثافـة  يحدث هذا ألن العمـل؛تلك األماكنملشاهدة األفالم واألشخاص الذين شاهدناهم يف 
 ،، والـذهاب إىل مكـان لهـذا الغـرضاملعلومات التي يقدمها الفيلم تتحد مع خربة املشـاهدة

  .يؤدي إىل بناء ذكرى عميقة ودامئة
  :صامللخ

أشكال وجود اشتمل ظهور السينام عىل التجريب مع 
الوسـائل التـي مـن خاللهـا باإلضـافة إىل  ،روائية مختلفة

 هـذه الحـوارات .متت معالجـة عـرض الروايـات والصـور
 عرضت مـن خـالل سواء ،نشأت من أجل صناعة السينام

ة ار األخري الوسـيلة السـائد وقد ص،فزيونيالسينام أو التل
، ولكنه مل يحـل محـل يف الجزء األخري من القرن العرشين

   .السينام بشكل تام
  : واإلعالم االجتامعيالكمبيوتر

 تتـداخل فيهـا عنـارص الصـوت والصـورة ،إننا نشهد حركة تطور لشبكة اتصـاالت عامليـة«
التصـال الشـخيص واالتصـال  التـي مـن شـأنها أن متحـو الفاصـل بـني ا،والنصوص اإللكرتونيـة

  ).New man, 1991, 12( »العام والخاص وبني االتصال ،الجامهريي
ً ومل تستخدم الحاسبات نظـرا لتغـري ،فزيونيرب يف مشاهدة التل أكًا وقتونقضيفالناس اآلن 

 للعاملـة الكثيفـة إلنتـاج حاجةطبيعة العاملة مع مطلع القرن العرشين، حيث مل تعد هناك 
» الطريـق الرسيـع للمعلومـات «:وقـد جـاء مصـطلح. عية لصالح املجتمع ككـلمحاصيل زرا

للتكنولوجيا املتقدمة يف انتخابات الرئاسـة األمريكيـة يف عـام » بيل كلينتون«كجزء من تذكرة 
وبحلول عام . ، وهي تعكس هذا التغري االجتامعي الذي جلبه قطاع خدمات املعلومات1991
مـع » مراكـز منزليـة للرتفيـه«ت يف البالد الصناعية عبـارة عـن  صارت الكثري من العائال2007

 ،ًفزيون املشـفر املـدفوع مقـدماينية الحصول عىل االشرتاك يف التل وإمكا،دخول شاشات كبرية
  .سلكية ذات املوجات عالية الرتدد الال اإلنرتنت وشبكات
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فقـد رأى . الجديـد  اإلعـالملقد انصب اهتاممنا يف هذا الفصـل عـىل الخـربة اإلنسـانية يف
 ,Negroponte(نيجروبـونتي وقـال .  مبثابة صدمة كـالزلزالكان اإلنرتنت املراقبون أن ظهور

ـزالإ :)204 ,1996 ـت ن زـل ـة  اإلنرتـن ـان مبثاـب ـرت10.5ـك ـاس ريـخ ـالتغري ،  مبقـي ـق ـب ـيام يتعـل ـف
احب  صـ- »بيل جيتس«أما .  من صنع حياتناوه اإلنرتنت رأى أنفقد أما كاسيلز . االجتامعي

 كانا مبثابة صـدمة أعلن أن الحاسبات واإلنرتنتفقد  - نتالحاسبات واإلنرتهتامم املتأصل باال
 ,Gates ( ودخولنـا عرص الصـناعة، الطباعـةكتشـاف وا،لنا كصدمة اكتشاف األسلوب العلمي

1995, 273.(  
ل  ومن املشوق أن التليفون كان لدينا عىل مدار سنوات عديدة، وهو وسيلة اتصـال تعمـ

ًوصـار التليفـون جـزءا مـن ترشيـع . يف اتجاهني، وتسمح باالتصال مبناطق جغرافية متباعـدة
الخدمة الشاملة، وهو ترشيع يؤكد عىل املساواة بني الناس يف الحصول عىل ما يتيحه املجتمع 

وتـرى الـدول الصـناعية أن التليفـون وسـيلة مهمـة مـن الجـانبني . من وسائل اتصال وإعـالم
 قد يـتم -االقتصادي، إىل حد أن ربة املنزل التي ال تستطيع الدخول عىل الشبكة االجتامعي و

فاملسـتخدمون يف بعـض املـدن . تقديم إعانة لها للحصول عىل التكنولوجيا وإجـراء مكاملـات
ًالحرضية يف بعض البلدان غالبا ما يتحملون أسعارا أعىل ملكاملاتهم؛ مـن أجـل إعانـة املنـاطق  ً

 املستخدمني الريفيني الذين يقيمون يف مناطق بعيدة عن السنرتاالت املحليـة كام أن. الريفية
وبناء عليـه، . ً غالبا ما تقدم لهم املساعدة إلقامة البنية األساسية لالتصال لتوصيلهم بالشبكة-

فقد تغري الترشيع الشامل بعدما صارت شبكات التليفون أرخـص، والحصـول عـىل تليفونـات 
وعىل أية حال، فـإن مبـدأ الوصـول إىل . ل الشبكات األرضية والال سلكيةًأصبح ميرسا من خال

ٍّالشبكات يظل أمرا مهام ً.  
   اإلنرتنـت  بالطبع هو يف دمـج الصـوت مـع الصـورة، كـام أنالتليفونو اإلنرتنت الفرق بني

م الفـاملجرمون ميكـنهم إنتـاج أفـ. شـخاص مـن األ بالعديديتيح لهم االتصال ًيعد منربا لألفراد،
فـيـديو إمـكـان األـفـراد أن ينتـجـوا مـقـاطع بًأيـضـا و. فـيـديو بأنفـسـهم وتحميلـهـا ـعـىل املواـقـع

لقـد بـرز الجانـب .  ليك يشـاهدها املاليـني؛»يو تيوب«  ثم يقوموا بتحمليها عىل الـ،ألنفسهم
خرجـات املـؤثرة للثـورة امل كأحـد ،واملتنقل اإلنرتنت االتصايل والتشاريك للجانب اإلعالمي عىل

 - )Dailypundit.com(وقد ربـط وليـام كويـك مصـطلح عـامل التـدوين يف موقعـه . قميةالر
  إلتاحـة الحـديث يف أي موضـوع  ؛ اإلنرتنـت بظهـور املنتـديات عـىل- وهي دوريـة محافظـة
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 : مـثــل، الـشــهريةمواـقــع خدـمــة الـتــدوينوتـقــدم ). تـحــت الـشــمس(ميـكــن مناقـشــته 
)com.technorati.www://http , cim.baidu.www://http (مختلفـــة، وجهـــات نظر

 يكالتشـار اإلعـالم وبالتـايل صـار.  املـدونات الشـهريةاىل الوصـول  فرصةتتيحأنها  باإلضافة إىل
إمكانيـة ملجموعـات ألفراد وال صممت ليك تتيح  هذه الشبكات ألن؛االجتامعي اإلعالم يسمى

ة داخل تلـك املناقشـات فس الوقت تصنيف اهتامماتهم الشخصيإقامة شبكات مكثفة، ويف ن
 تكـون قدميـة يف رمبـاوالتـي  - واألمثلـة الحاليـة.  الحصول عليهـاواملعلومات التي يرغبون يف

 ،SMS( والــ ،)RSS :ًأيضاو ،)Myspace), (face book:  هي- الوقت الذي يطبع فيه الكتاب
 إلنتـاج املضـامني التـي ؛ مـن أدوات بـرامج متاحـة للهـواةاًد جـزء تعـ- وكل الوسائل األخرى

ولقـد لجـأ .  ووضـعها عـىل صـفحاتهم أو مسـاحاتهم مـن أجـل االتصـال،يرغبون يف إنتاجهـا
 إىل الفراغات االتصالية -  الذين تكرههم الرشكات والحكومات عىل السواء- اإلعالميون الهواة

مل تعـد متاحـة يف مجـال التـي نت، وهذه هي الفراغات التي يدور حولها الجـدل، وعىل اإلنرت
  .التقليديالبث 

  :موضوعات أساسية
  : Convergence عالميالتداخل اإل

 لتوصيف دمج األنـواع املختلفـة مـن ؛ مع ظهور شبكات الحاسباتالتداخلظهر مصطلح 
ومل يظهـر مصـطلح . يف وسـيط واحـد - مبا يف ذلك النص والصـوت والفيـديو -  اإلعالموسائط

اشتملت عىل التحـول  اإلعالم مة يف مجاليخية امله فكل التطورات التار؛ مع الحاسبالتداخل
 بعالمـات معها نظام كوديفالكتابة ظهرت . فية وسيطة جديدةمن إعالم قديم إىل أشكال ثقا

أن يستخلصـها مـن  حيث يكون مبقدور الكاتب أن يحدد الكلامت التي ميكـن للقـارئ ،مرئية
 وأتت املطبعة معها بإمكانيـة تحويـل ،والكتابة مل تحل محل الشفاهية، ولكنها حولتها. النص

 التـي ،الكتابة إىل كتب بأعداد كبرية، وهو ما حدث مع أشـكال أخـرى ورقيـة مثـل الـنرشات
لغـاتهم  وء عىل القـراءة بلغـاتهم األصـليةآقدرة مئات اآلالف من القرإن . كانت توزع للفقراء

 مل تحـل لكـن بـالطبع و، أدى إىل تحويل التوزيع االجتامعي للمعرفة- املحلية يف نفس الوقت
  .املطبعة محل الكتابة

ـاعد ـد ـس ـو لـق ـراف والرادـي ـرىيف  التليـج ـات األـخ ـار واملعلوـم ـل األخـب ـة نـق ـث ،رسـع    حـي
  .  نفسـهاة يف اللحظـاٍّحيـاملتداخل، حيث صـار االتصـال  اإلعالم بدأت مرحلة جديدة من عامل
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 ،الشـفهي واملـريئ اإلعـالم - وبدورهم، وحدت الحاسبات واإلعالم االجتامعي واإلعالم املحمول
  .وحولت إحساسنا باملشاركة إىل مجتمع عاملي

  : )Social distribution of knowledge(التوزيع االجتامعي للمعرفة 
 - رفة، فمكتبـات الفقـراء املتنقلـةً مبارشا بالتوزيع االجتامعي للمعيتصل اتصاًال اإلعالم إن

وقـد حـررت .  ساعدت هؤالء الـذين ليسـت لـديهم مـوارد لـتعلم القـراءة- عىل سبيل املثال
املعرفة من طباعة الرقائق وجعلتها مـيرسة، وأتـاح التليجـراف والراديـو الوصـول إىل املطبعة 

ذين يرغبـون يف احتـواء وتقليـد لذلك كان هناك دامئًا توتر بني هؤالء الـ. ٍّاألخبار ونقلها عامليا
، وبني هؤالء الذين يرغبون يف توسيع نطاق تها ألسباب سياسيةي ألسباب ترجع يف غالب؛املعرفة

  .الحصول عليها
  :أسئلة للمناقشة

ـعـىل أن توـضـح  ، اإلـعـالم ـعـن-  مبعرفـتـك– اٍّ تاريخـيـاًحرض إىل قاـعـة الدراـسـة ملخـصـأ -1
  .مة، وتؤكد عىل التغيريات املهلتواريخ التي تعتقد أنها ذات أهميةا

  جالت الحوائط عىل اإلنرتنت؟مل هل ميكنك أن تجد بدائل -2
 ةسـاعدنا يف الطريقـت ميكنه أن يحـدث تغيـريات - مثل الكتابة -  اإلعالمنإ يقول أونج -3

هـل ميكنـك اسـتخالص و وقدرتنا عىل التفكري املجرد، هـل توافقـه عـىل هـذا؟ ،التي نفكر بها
  ق مع هذه القضية؟أمثلة تتواف

 الوصول إىل املعرفة وتوزيعها؟ يفأو أي إعالم آخر ساعد  ، اإلنرتنت إىل أي مدى ترى أن-4
 قامت ، التيمة للتوزيع االجتامعي للمعرفةالدراسة أمثلة توضح التغريات املهحرض إىل قاعة أ

  .عىل التغريات التي طرأت عىل اإلعالم
* * *  



                                                                                          نظريات ومناهج اإلعالم 
 

 49

  الفصل الثالث
  نظرة كونية

  :تعرض هذا الفصل املزيد من التفاصيل عنيس
ـل  - ـا الهياـك ـتملت عليـه ـي اـش ـريات الـت املـصـطلحات املـسـتخدمة يف وـصـف بـعـض التغـي

  .طلحات فيام يتعلق بالعوملةواملغزى الذي تنطوي عليه هذه املص ،االجتامعية واملؤسسية
 Digital(رقمية الفجوة ال وفكرة ،مشكلة االستقالل الذايت مقابل التواصل بني الحضارات -

Divide.( 
 .كظاهرة عاملية) mobile(ظهور الثقافات املحمولة  -

تناول الفصل الثاين الثورات الرئيسة التي طرأت عىل تكنولوجيا اإلعالم، والتي حملت بـني 
وملزيد مـن التحديـد صـار النـاس يف حالـة . طياتها تغيريات يف الهياكل االجتامعية واملؤسسية

  .خالل التطورات التي تطرأ عىل اإلعالماتصال متزايد من 
التـي تـم ذكرهـا يف هـذا الثالثـة بنـود اليف هذا الفصل سوف نتناول مبزيد مـن التفصـيل 

  .الفصل
 حيث تفقد الثقافات املحلية استقاللها وتفقد ، لفصل روتينيًتتضمن العوملة إجراء منظام

  .لهااخلة يف استقالليتها وتواصد ومن ثم تصبح مت،استمراريتها
 مـن خـالل توفيـق ،د نفسـها بشـكل دقيـقي متيل إىل تجدفالثقافات املحلية يف كل مكان
  ).Ang, 1996, 157( عاملي ألشكال وتكنولوجيا وسيطة

 العوملة عىل أنها تناغم واتحـاد إلجـراءات مختلفـة عـرب البحـار مـع هياكـل يرى ميتلامن
ويدعم آنج . غزو بلد آخربوجية الدولة  مبا يسمح لالقتصاد والسياسة والثقافة وأيديول،محلية

  . مع سيطرة واستقالل األكرث قوة،هذه الفكرة الخاصة باعتامد الثقافات بعضها عىل بعض
وهـذه هـي األسـئلة التـي . وقد وضع كل من آنج وميتلامن األسس للحديث عن العوملـة

  : والتي يجب أن نضعها يف اعتبارناونها،يقدم
   التواصل واالعتامد عىل اآلخر؟سبب تزايدمل بهل تتغري ثقافات يف العا -
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 هل تتمتع بعض الثقافات بالهيمنة إىل حد تدمري ثقافات أخرى؟ -
  أم أنها ظاهرة موجودة عىل مدار التاريخ؟؟هل هذه ظاهرة حديثة -

 هنـاك تـوترات بـني القـوى التـي أرادت الهيمنـة عـىل تيف الفصل السابق وجدنا أنه كان
تحقيق ربح عىل سبيل املثال، والقـوى التـي كانـت تريـد إتاحتهـا للفقـراء  من أجل ؛االتصال

.  من أجل زيادة محو األمية، أو حتى إتاحـة فـرص التجـارة للمجتمعـات البعيـدة؛عرسينوامل
يف  -يف جـزء منهـا  - هـذه التـوترات تكمنوهذه التوترات قفزت إىل ساحة املعرتك العاملي، و

حقيقة أن التغريات التي دفع بها رجال  جزء آخر يف سانية، ويفأهمية استقالل املجتمعات اإلن
 الـذين وقعـوا تحـت - كل النـاس األعامل والحكومات قد تكون أو ال تكون ضمن اهتاممات

وإذا كنت ترغب يف الحصول عىل أمثلة لهذا، .  عىل أجندة أعاملهم- تأثري هذا التغيري املوجود
 يف ،ه املجتمعـات ذات األصـول واملجتمعـات التقليديـةىل التحديات التي تواجإفلك أن تنظر 

 وجـه مـن أن ي بـدًال، يف حيـاتهماً ومفيـد فعاًالًئاسياق محاولتهم لجعل الحداثة واالتصال شي
 أن - ور اإلعالم كام هو الحال يف تاريخ تط- وبالطبع، فإن كل الحاالت الدراسية تظهر. ضدهم

  .عن النظرية يختلف يف مامرسته ما يحدث لألشياء أمر
  :وصف التغري االجتامعي

 أن نفهم اللغة التـي تعـرب عـن - من املهم لفهمنا ملا يحدث عىل النطاقني املحيل والدويل
التغيري االجتامعي أو الالمساواة، فمع تغري اللغة ميكننا أن نرصد كيـف يتغـري تفكـري اإلنسـان 

  .مع كل تحول يف املامرسات االجتامعية واألحوال يف العامل
   إرـجـاع املـصـطلحات إىل أـصـولها الـتـي ـتـم اكتـشـافها لوـصـف التـطـورات الـتـي ـطـرأت إن

   ـهـو أـمـر مفـيـد ـمـن - ـعـىل االتـصـال والتكنولوجـيـا الثقافـيـة مـنـذ منتـصـف الـقـرن العرشـيـن
   مـن العديـد مـن املصـطلحات التـي اًالناحية العلمية، ففي كل حالة يصـبح املصـطلح واحـد

   البازغـة يف يئـة االتصـالب تكـوين املعرفـة التـي ارتبطـت بتم اسـتخدامها لوصـف التغيـري يف
) 1. 3(الجـداول ف ، حياة املصطلحات املختلفة أمـر مـذهلقرصًأيضا، . الفرتة املعنية بالدراسة

. عـن التغـري االجتامعـي األسـايستعرض لنا رؤية لبعض املفاهيم األساسية التي تعرب ) 2. 3(و
  سـاعدك عـىل فهـم يأي مـن املصـطلحات القدميـة ص هذه الجداول وحـدد مـا إذا كـان تفح
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 تساعدك بشـكل كبـري عـىل وصـف ،مالمح الوقت الراهن، أو أي من مجموعات املصطلحات
  .الحياة واملواقف التي تشاهدها يف عامل اليوم

 ،معمـرانن ا مصـطلح-  فقـط-  يوجـد،من بني املصطلحات التي ميكـن أن نتعـرف عليهـا
-post( مجتمع مـا بعـد عرص الصـناعة، وملكلوهان  Global Village( القرية الكونية: وهام

industrial society (أنهم األخرى يشري إىل حقيقة  وبالتايل فإن قرص حياة املصطلحات. لبيل
وباختصار ال تعـدو هـذه . ًصف لألحوال التي كان مقصودا وصفها وفشلوا يف تقديم صورة أو

 أمكنـه تشـخيص عالقـات ، وضـع شـاذ قـائماملصطلحات أن تكون بالغة اسـتخدمت لوصـف
 منـذ -  عىل أقـل تقـدير-  نشأت منذ القرن السادس عرش،اقتصادية وسياسية وثقافية عاملية

ًأيضا، تتغري املصطلحات نتيجة الرسعة التي تتغري بهـا . بداية التوسع األوريب عىل نطاق عاملي
 والرسعـة الواضـحة يف ،ال املبكـرةاالتصـ» ثـورات«مرة أخرى، من املهم أن نشـري إىل . األشياء
 إىل أن معدل رسعة التغـري يتعلـق بالهيكـل االجتامعـي يف التي تشري ،)Burke, 2000(التغري 
  .فرتة ما
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 -  مبا يف ذلك النصـوص التـي جـاءت يف سـياقها- كل مصطلح من هذه املصطلحات 

  إن هذه املصـطلحات مـا هـي إال .  البرشية واألحوال جديدة للتفكري يف العاملًاتستكشف طرق
  ، وطبيعـة توزيـع »املعرفة«و» املعلومات« محاوالت لوصف التحوالت الرئيسة التي عرفت بـ
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الفصـل يتعـرض . املعلومات واملعرفة ذاتها، ومركزية املعلومات واملعرفة يف عالقتها باالقتصـاد
صـف أو رشح املعلومـات باعتبارهـا لكالسـيكيات األساسـية يف ولصيل السادس مبزيد من التف

  .ظاهرة
      

ً طرقـا جديـدة للتفكـري يف التكنولوجيا الجديدة خلـقإن تعاقب 

دامئًا ما يوجد توتر بني الجديد وما نفسه، ويف الوقت . العامل كظاهرة
ـهـذه الـتـداخالت التكنولوجـيـة تـفـرض ـتـأثريات . تـغـري ـمـن تـحـديات

 ذلكق الناميـة يف العـامل، ولـمختلفة يف االقتصاديات النامية، واملنـاط
 لـيس يف اتجـاه فتـدفق الجديـد. يجب أال نقلل من أهمية أي منهام

ً وتحديـدا منـذ دخـول ،يف الـعرص الرقمـيحيـث إنـه  ؛واحد بالطبع
 )cybernetics(س كيربنيتيااليابان وبعدها كوريا يف مقدمة علم السـ

ي مـن األفكار التـي تحـدد الجديـد الثـورنبعت  - والتصميم الرقمي
وهناك دليل اآلن عـىل بدايـة بـزوغ .  وامتدت آثارها إىل الغرب،آسيا

الالمسـاواة أن يتم يف أفريقيا، عـىل الـرغم مـن نفسه، التجاه لجديد 
  .زالت قليلة  يعني أن االخرتاعات ال،وتأخر االقتصاديات

   
  :احتكار املعرفة

إن  بـزغ يف العقـود األخـرية؟ املجتمع التكنولوجي املتنوع الـذيا ميكننا استيعاب ًكيف إذ
 Harold Innis 1894- 1952أحد االتجاهات هو أن تعود ألفكار ومفـاهيم هارولـد إينـيس 

ا عـن الحلـول ً راضـي)1951(مل يكـن إينـيس . املؤرخ الكندي يف االقتصـاد السـيايس واالتصـال
يتعلـق بتشـابكها  ليس يف تتابعها، ولكن فيام ،الرسيعة، ولكنه كان يسعى إىل تفسري األحداث

  .واستمراريتها
ن أطروحات إينـيس الـذي فإ :)Crowly and heyer, 1991, 1- 2(وكام قال كراويل وهري 

 ًا باإلضـافة إىل أنـه كـان مفكـر،ايـة مثـرية للغ-  الفرع التخصيص يف مجال تاريخ االتصالأنشأ
  :النديتوقع املستقبل، وكام يقول بري
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 حجر زاوية مهم يف العالقات املركزية والهامشـية ال الفكرييعد اإلنتاج املتباين لرأس امل«
إن اإلنجـاز األسـايس إلينـيس . الديناميكية املعقدة التي تشكل العالقـات الحديثـة واملعـارصة

 لتكنولوجيا االتصـاالت واملواصـالت يف  هو إرصاره عىل الدور املحوري،لتاريخ ونظرية الثقافة
ً ونظـرا لإلطـار التجـاري .دية واإلداريـة والثقافيـة الفكريـةالوسيط الفعيل يف الحيـاة االقتصـا

 ،للمركـز والهـامش والجغرايف التي تتمتع به هذه التكنولوجيا، فإنهـا تسـهل اإلنتـاج املسـتمر
  ).Berland,1999, 282( »مبعنى إيجاد هياكل مختلفة للقوة السياسية واالقتصادية

إن العـامل ال تشـكله فقـط   القائـلفهـوم ينسب بريالند الفضل إلينيس يف امل،بصيغة أخرى
ً، ولكن أيضا من خالل الوسائل التي بها وجدت مناطق القوة والتأثري، وتم فرضها، القوة واملال

فالواليـات املتحـدة . يف بعض املنـاطق تهاتنميلتكنولوجيا واملعرفة باإلعالم وكل هذا يتعلق با
فالربيد اإللكرتوين مير . جد أن هذا األمر مفزعا يٍّ أمريكيليسلدرجة أن كل من  اإلنرتنت متتلك

ثـم . فكر يف القوة التي تتحملها الواليات املتحـدة.  شبكات إنرتنت الواليات املتحدةمن خالل
  ؟ا آخر مختلًفاًمتتلك الصني نظامفكر ملاذا 

أعـامل هارولـد : الثقافة والجغرافيا واالتصـال «:أفضل قراءة إلينيس تتمثل يف مقال كاري
 واألسـلوب الـذي مـن خاللـه ،يقدم كاري رؤية لفكر إينيس). 1989(» نيس يف إطار أمرييكإي

  ).أو الحضارة وهو املصطلح املفضل لدى إينيس(الثقافة و  االتصالتشكل تكنولوجيا
  : قضايا عن عمل إينيس ورؤية كاريميكنك إدراك أربع

فعىل سبيل املثال فقـدت ، ايلور أو تنزوي طبًقا للوسيط االتصوهي تتط: احتكار املعرفة -
الذي قام عىل اللغة الالتينية والرقـائق  اإلعالم الكنيسة الكاثوليكية سيطرتها عىل اللغة بسبب

  .إلعالم املحيل القائم عىل الفراغعىل الرومان، وذلك عندما دفعت الطباعة إىل الوجود با
من و ، الفراغ خفيف ومحمول القائم عىل فاإلعالم: عىل الثقافةتأثريهارسعة الوسيط لها  -

ًوهـو أيضـا .  إال إذا تم حفظه،يقوم عىل الفراغ مع حياة قصريةحيث إنه  ؛السهل نقله ونرشه
القائم عـىل الـزمن فهـو  اإلعالم أما. يرتبط باملجتمعات العلامنية التي تشغل مقاطعات كبرية

 ويـرتبط .ولفـنرشه ورسعتـه محـدودتان، ولكـن حيـاتهام أطـ. مستمر وثقيـل وصـعب نقلـه
 . والتي تتميز بسلوكيات دينية وأخالقية،باملجتمعات الهيكلية
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، حيـث إن توقـع للتكنولوجيـااملغـري ، مثـل االسـتخدام تنـاقضلكل التكنولوجيا تتسم با -
،  SMS( مثـل الرسـائل القصـرية ،ات املحمولة مل تكن تعرف أهمية النصـوصالتليفونرشكات 
MMS (ات يـ املحمـول يف الثامنينالتليفـون، وذلك يف بداية ثـورة بالنسبة لصغار املستخدمني

 .اتيوالتسعين
الرتكيز عىل وسيط االتصال يشري إىل تحيز يف التطور الثقـايف للحضـارة أو الثقافـة تحـت  -

سـوف  - ، أو اتصـال جامهـريي فاملجتمع الذي يسيطر عليه إعالم قـائم عـىل الفـراغ:الدراسة
 .من عليه إعالم قائم عىل الزمنيهي ن مجتمععًيكون مختلًفا متاما 

ادة السياسـية أو يـ والـذي يقـدم للق،اٍّالبطيء جـد اإلعالم القائم عىل الزمن هو اإلعالم إن
 وتوزيعهـا يف ، هيمنة كبرية عىل كيفية حفظ املعرفة- الدينية أو النوعيات األخرى من القادة

ً الرقائق تسـتغرق مجهـودا كبـريا يف اإل؛ حيث إناملجتمع  وال ميكـن نرشهـا أو توزيعهـا ،نتـاجً
 وهـي لغـة ،يف العصور الوسطى كانت لغة القوة هي اللغة الالتينية لدى أوربـا. بشكل رسيع

 ًاوقـد أعطـى هـذا تـأثري.  وتحفظ من خـالل الرهبـان فقـط وكانت تكتب،املتعلمني واألثرياء
 سواء يف شكله املطبوع ،االتصال الجامهرييإن .  للوصول إىل الكتب املقدسة وتفسريهاًعظيام

 ويتطلب من هؤالء الـذين يرغبـون يف الهيمنـة ً يستغرق وقتا طويًال،- أو املبثوث أو الالسليك
  . ضبط إسرتاتيجيتهمواعىل املعلومات أن يعيد

 (Technological determinist)  إينيس عىل أنه حتمـي التكنولوجيـالرؤيةهناك ميول 
(Drache, 1995) ،مبجرد  عىل هذا  دارش يشري إىل أنه من الصعب أن نؤكدعىل الرغم من أن

ن كـل التكنولوجيـا إ والذي يقول بشـكل واضـح ومحـدد ،أن نستخلص فكرة محورية إلينيس
ـة ـوف . متناقـض ـا ـس ـرتض أن التكنولوجـي ـري يـف ـع النـظ ـي أن الوـض ـا تعـن ـة التكنولوجـي   حتمـي

  ي تسـتخدم ٍ الطريقـة التـنإ يقولـون  ذلـكوهؤالء الـذين يعارضـون. ًتفرض تغريا من نوع ما
 إىل  واإلطـار الـذي مـن خاللـه تـم اسـتخدامها، ومـا إذا كـان الوضـع يـؤدي،بها التكنولوجيـا

ومبعنـى آخـر، إن . ً هو األمر الذي غالبا ما يحـدد مـا سـوف يحـدث- تكنولوجيا بعينها أم ال
 Electronic Frotier(االتصال الرقمي قد يخلـق يوتوبيـا مؤسسـة إلكرتونيـة عـىل الحـدود 

Foundation(جاء وصـفه يف الذي  ،»قتل الوقت« ، ولكن يف الوقت نفسه قد تؤدي إىل خلل
   حيـث عمـت الفـوىض واالنهيـار ،"Caleb Carr, 2000(" Killing time (روايـة كاليـب كـار
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 بسـبب ثـورة املعلومـات التـي كل هـذا كـاناالجتامعي، برصف النظر عن الحرب والتشويه، 
  .ألخري من القرن العرشينبدأت يف الجزء ا

درس قضية تأثري العرص الرقمـي عـىل املجتمـع  ت)ة مدنيةمنظر( 2002 ساسن تقد بدأ و
.  ترى أنها تشكل املدنية الحديثة وأشـكالها االجتامعيـة التـي تشـكل مالمحهـا حيث،والثقافة

 .أن الرقمي لديه القدرة الكافية عىل خلق شبكات -) 2001(  مثل كاسيلز- ترى وهي
إن تطبيق إينيس عىل الجانـب اآلخـر يعـد إضـافة لفهمنـا لألمـور، فـالرصاع بـني القـديم 

ٍّوالجديد يف وسائل االتصال يعد أمرا محوري  : وتوجد تفاصيل أكرث عنهـا يف كتابـه،ا يف مناظرتهً
 ًاـكـام أن لدـيـة تفـسـري. )Empire and communication, 1950(مرباطورـيـة واالتـصـال اإل

 ؛ محل القديمه إحالل خالل عىل القديم، فنجاح وسيلة اتصال جديدة يربز منالنتصار الجديد
ًنظرا ألنه يخلق احتكارا، أو مبعنى أدق يؤدي إىل احتكار للمعرفة ً.  

حجرات نسخ املخطوطات يف يف  يتمثل يف الرهبان ،ا عىل احتكار املعرفةٍّاملثال الواضح جد
لغـة الالتينيـة يف األديـرة أتـاح لفئـات بعينهـا يف العصور الوسطى، فاالحتفاظ بكل املعرفة بال

وإذا كانـت الغالبيـة مـن الجمهـور ال . املجتمع الهيمنة عىل اإلنتاج والحفظ وتوزيـع املعرفـة
غرية فقـط فإن رشيحـة صـ - كانت محدودةبالالتينية تستطيع قراءة اللغة الالتينية، واملعرفة 

 الالتينيـة التـي نسـخت عـىل كـام أن.  املعرفةمن الجمهور كان لديها القدرة عىل الوصول إىل
ـحـد ـمـن رسـعـة ت تكتاـبـة ـصـفحة واـحـدة كاـنـا لً والـتـي كاـنـت تـسـتغرق أياـمـ،رـقـائق الجـلـد

  .نرشاملعرفة
 A Social History of ( يف كتابه التاريخ االجتامعي للمعرفـة) Burke(يستكشف بريك 

Knowledge(  وكام رأينـا . اية أوربا الحديثةكيف ظهرت االحتكارات الجديدة للمعرفة يف بد
 كيف ساعد تغلغل الطباعة يف الثقافة األوربية عىل دفع العلـامء إىل تفهـم سابقيف الفصل ال

 محققة بذلك إسرتاتيجيات جديدة يف جمـع وحفـظ وتصـنيف وتوزيـع ،العامل بطرق مختلفة
  .واستهالك املعرفة

ـارفن  ـدم ـم ـ- )Marvin, 1988(يـق ـرث ه يف تحليـل ـة أـك ـة لحقـب ـوم- حداـث ـا ملفـه   ً مفتاـح
  ، ويسـتخدمه يف )Textual community( يتبنـى مـارفن فكـرة املجتمـع الـنيصو.  االحتكـار

 دخلت حياتنا وانـترشت - وجراف والفونالتليفون مثل الكهرباء و- يارشح كيف أن التكنولوج
   ،جـة حينص موثـق ذ«وتدور فكرة املجتمع النيص حول . بنجاح يف حقبة املجتمع الفكتوري
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وبالتـايل تـم تعيـني وسـيلة ). Marvin, 1988, 12(» ومفرسيـن يـتم تعييـنهم لهـذا الغـرض
 كـام لـو أن سـينام ،االتصال ملجموعة محددة مـن الجمهـور وأشـكال محـددة مـن املضـمون

هوليود كانت السبيل الوحيد الستخدام السـينام كتكنولوجيـا، وكـام لـو أن الجمهـور النـاطق 
  . هو الجمهور الوحيدباللغة اإلنجليزية 

 لـبعض القـراء، ولكـن تخيـل أن لغتـك األوىل ليسـت اللغـة قد يبـدو هـذا األمـر معقـوًال
 يف قيمه، أو أنك تعـيش يف مجتمـع ريفـي يف اٍّاإلنجليزية، ومن ثم ال ميكنك أن تشارك أمريكي

قـد صـارت  أم أنه غريـب؟ ل؟ هل يبدو هذا اليشء معقوًال، أو يف مجتمع بدايئ يف آالسكا،غانا
التكنولوجيا التي تحدث عنها مارفن عادية إىل درجة أنه من الصعب تخيل أنها يف تلك األيـام 

يبني وجهة نظره عـىل كان مارفن . كانت ثورية، ولكن مل يكن هناك ضامن أنها كانت ستنجح
 وهو مؤرخ كندس للعصور الوسطى، وهو الـذي ،)Brian stock, 1996(املؤلف براين ستوك 

تابة عىل االنقسـام الـديني يف  ليك يقيم تأثري معرفة القراءة والك؛هوم املجتمع النيصأسس مف
  .با يف القرن الحادي عرشأور

 التـي مـن شـأنها أن ، هي الـنص وتفسـرياته، مفاتيح أساسية النيص عىل عدةبني املجتمع
شـملهم اإلطـار يؤالء الذين هو ،ىل مبادئ الشمولية واالستثناء يقوم عاٍّ اجتامعيتؤسس هيكًال

وتحويـل هـذه . هم يصـريوا بـال دعـمؤ، بينام هؤالء الذين يـتم اسـتثنادعمهم يتم التفسريي
 يؤدي إىل وجود كيـان قـوي، وهـو تطـور - أو مبعنى آخر تحولهم يف ظروف مناسبة،العنارص
 وأنشطة عنارصه يف القـرن ،مارفن يف دراستها املفصلة عن مقدمة يف االتصال الكهربايئ ترسمه

  .التاسع عرش
  ):The Digital Divide(الفجوة الرقمية 

ٍّيعد مصطلح احتكار املعرفة مصطلحا نظريا، تم استخدامه لوصـف كيفيـة الهيمنـة عـىل  ً
والفجـوة الرقميـة مـا هـي إال تعبـري تـم . املعرفة، مبا يف ذلـك دور االتصـال يف تلـك الهيمنـة

 فـيام بـني املجتمعـات والشـعوب عـىل استخدامه لوصف عدم التكافؤ يف تكنولوجيا اإلعـالم،
االنتبـاه » الفجـوة املعرفيـة«ففـي العقـد األخـري جـذب مصـطلح . املستويني املحيل والعاملي

ـة واملحل ـال السياـس ـدى رـج ـري، ـل ـكل كـب ـبـش ـواءـل ـد ـس ـىل ـح ـاد ـع ـدري . ني والنـق ـول كوـل يـق
Couldry,2000(ل  إن هذا املصطلح عنوان مقنع تم اسـتخدامه لوصـف الجـدل الـدائر حـو  
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إمكانية الوصول إىل التكنولوجيـا الرقميـة، والعالقـات املتنـافرة لقـوة االتصـال الحديثـة منـذ 
ويرى كولـدري أن املصـطلح يركـز عـىل جـدل بذاتـه حـول مـا تخيلـه . منتصف التسعينيات

ًالسياسيون واألكادمييون معا يف تلك الحقبة من الزمن؛ ملا تشكف عنه من تحول ثقايف بعينه، 
  .ه يقف ضد التفسري التقليدييبدو أن

 حـول مجموعـة مـن - )Norris, 2001( كام يرى النقاد مثل نوريس - يدور هذا التحول 
بهذه  -بطريقة ما  -العالقات بني األفراد واملجموعات واألقاليم والشعوب التي تتصل ببعضها 

نرش واسـتهالك  بغـرض توزيـع و؛ التي تعتمد عىل التشفري الرقمـي،األشكال الجديدة لالتصال
الـذين «وتعد هذه العالقات رضورية يف إظهار عدم املساواة بـني هـؤالء . املعلومات واملعرفة

س إىل أن هـذا يتشـري نـور. يف عـامل يسـوده االقتصـاد العـاملي» الذين ال ميلكـون«و» ميلكون
 أن  نـوريسرى وتـ.)4, 2001(» ًاختصارا ألي وكل الفوارق يف مجتمع اإلنرتنت«املصطلح صار 

املصطلح يعنـي مـا هـو أبعـد مـن أن يكـون قضـية تكنولوجيـة، ولكنـه ذو أبعـاد اقتصـادية 
وتذهب نوريس إىل املزيد من التحديد حيث تفرق بني ). 4, 2001(ًاجتامعية وسياسية أيضا و
  .)4 -3, 2001(» الفجوة االجتامعية«و» الفجوة العاملية«

ٍّانشـقاقا جوهريـيف ضـت«لفجـوة الرقميـة ً مشريا إىل أن ا،لويشارك كاسيل يف هذا الجد ا ً
 يف تبادل معقـد يبـدو أنـه يزيـد مـن الفجـوة بـني ة،بعاد االجتامعيملصادر عدم املساواة واأل

.  وواقعه الكئيب للعديد من الشـعوب يف أنحـاء مختلفـة مـن العـامل،الوعد بعرص املعلومات
ألمر معقد عندما ننظر إليه عن وعىل الرغم من هذه البساطة التي تبدو عىل السطح، إال أن ا

  ).247, 2001 (»قرب
 Telecommunications and بدأت الهيئـة القوميـة األمريكيـة لالتصـاالت واملعلومـات

Information Administration National NTIAالرقميـة يف عـام  حوارهـا عـن الثقافـة 
 هـي و،)NTIA, 1995( والحاسـبات يف املنـازل يف أمريكـا التليفـونتغلغل مع تحليل ، 1995

وتوصلت البيانات التـي تـم تحليلهـا إىل عـدد . 1999، 1997الحوارات التي تطورت يف عامي 
كانـت » الـذين ال ميلكـون«و» الـذين ميلكـون«من االتجاهات التي أظهـرت أن الفجـوة بـني 

صـل وللتأكيد عىل مغزى ما تم التو. تتسارع يف عامل يعتمد بشكل متزايد عىل االتصال الرقمي
 مثـرية ،»السـقوط يف هاويـة الشـبكة«عىل تقاريرها اسـم ) NTIA(إليه من نتائج أطلقت الـ

  . الدولة لحامية الرشائح الفقرية قدمتها،ًبذلك صورا لعقود اجتامعية وشبكات أمنية
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 وأعربت عن ،»تقليل الفجوة الرقمية «: تحت عنوان2000تولت اليونسكو القضية يف عام 
 النامية تم استبعادها من العرص الرقمي الذي سيطرت عليه بشكل واضح قلقها من أن الدول

مـن الشـعب % 26٫3 كـان هنـاك 1998ففـي عـام . الواليات املتحدة لهيمنتهـا عـىل املصـدر
% 2٫4يف املقابـل كـان . 2000بحلـول عـام % 54٫3 وزاد هذا الـرقم إىل ،األمرييك لديه إنرتنت

 ههـذ. 2000بحلـول عـام % 6٫7ارتفع هـذا الـرقم إىل  و،فقط من سكان العامل لديهم إنرتنت
 بسـبب العديـد مـن األسـباب ؛ لدى صناع القرار واملنظـرين االجتامعيـنياً فزعت سببفجوةال

  .املعقدة
رقمـي الووثـائق اليونسـكو بـأن االتصـال ) NTIA(هناك تصور ضمني جاء يف تقـارير الــ

فالفرق . تحديهاي النظرة التي نرغب يف ًيشكل نظاما مختلًفا عن ثورات االتصال السابقة، وه
ًفظهـور الوسـيلة يعـد بشـريا . كام جاء يف املداخالت يتمثل يف رسعة وحجم وتفاعلية الوسيلة

االستبعاد مـن هـذا  و.ًبنظام جديد، وتأثريه هو تأثري اقتصادي وسيايس واجتامعي وأيضا ثقايف
وـجـودة بالفـعـل ـبـني الـشـامل  ـسـوف ـيـؤدي إىل تـفـاقم الفـجـوة الشاـسـعة امل،النظـام الجدـيـد

) 9 -4، 2001(ونـوريس ) 246 -74، 2001(ويقدم كل من كاسـيل ). الغني والفقري(والجنوب 
  .رؤية أكرث ثراء للمؤرشات العاملية للفجوة الرقمية مام اقرتحته اليونسكو

 الفجـوة الرقميـة لتؤكـد عـىل مـا يسـميه حـولنسكو يوال و)NTIA(جاءت مناقشات الـ 
 الخفيـة ليـةعتطـور للفا«، الـذي يـرى أن تـاريخ االتصـال مـا هـو إال العقـيمدال مارفن بالج

. الحتميـة الثقافيـة وأحد أشـكال ،الحتمية التكنولوجي من أشكال ويعد هذا شكًال. »لالتصال
ويفرتض التقرير أن السبل التي نرشت واستخدمت مـن خاللهـا التكنولوجيـا يف االقتصـاديات 

 يجب أن تكون هـي السـبل نفسـها التـي - واليات املتحدة األمريكية مثل اقتصاد ال،املحورية
ؤخذ األمر بهذا ملاذا ي: وهناك سؤال يطرح نفسه.  واستخدمت يف األماكن األخرى،أخذت منها

 ال ننزعج بشأن الفجوة الرقمية بني الجامعات والعوامل االجتامعية؟ هل مـن ًالشكل؟ وأيضا مل
  من خـالل، بالدخول عىل املعلومات من خالل ترددات عاليةاملعقول أن يتمتع بعض األطفال

ال يستطيع آخرون الذي  يف الوقت ،أجهزة الحاسبات يف مدارسهم وحجرات نومهم يف منازلهم
 حيث إن بعض األطفال يف جـزء مـن املدينـة ؛الدخول عىل اإلطالق؟ إن هذا األمر بالغ السوء

  . ل آخرين أي كتب سوى الكتب الدراسية بينام ليس لدى أطفا،تكتظ مكتباتهم بالكتب
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  :ًإننا نقرتح إذا أن نصف الحرمان الرقمي كام ييل
سلسلة من الساحات التي أقيمـت مـن أجـل اسـتخدامها إلجـراء التفـاوض عـىل قضـايا «

مـن و ؟ ومن بالخـارج؟ من بالداخل: من إقامة حياة اجتامعية تتناول موضوعات مثل؛حيوية
 ؟ تصديقه ومن الذين ميكن ؟ ومن الذي لديه السلطة؟ن ال ميكنه وم؟كن أن يتحدثميالذي 

التغري يف رسعـة وكفـاءة وأداء آالت االتصـال ال تخربنـا إال بالقليـل عـن إجابـة مثـل هـذه إن 
  ). Marvin, 1988, 4 (»األسئلة

  :تكنولوجيا اإلعالميف التناقص 
 اإلعـالم يـف يسـتطيع لـرنى ك؛لـبالدلـبعض امن املفيد أن نتناول بشـكل مخـترص منـاذج 

يف اخـرتاق السـلطة التقليديـة وتجـنـب  اإلعـالم  وكيـف يـسـتخدم،إحـداث تغيـري يف املجتمـع
ًكام أنهـا أيضـا تزال فقرية،  تعد إندونيسيا وساموا وغانا أمثلة جيدة لبالد ال. الضغوط العاملية

 طبقـوا  ويف الوقـت نفسـه،لتكنولوجيـا الجديـدة للثقافـات الخارجيـةل مناذج لدول تعرضـت
  .التكنولوجيا لتحقيق احتياجاتهم

  :ساموا
عـىل التغيـري  اإلعـالم يعد نقـص البيانـات واحـدة مـن املشـكالت املرتبطـة باختبـار تـأثري

. فزيـون والكمبيـوترية خاصـة يف حقبـة مـا قبـل ظهـور التلاالجتامعي يف بالد مختلفة، وبصف
 وهـي جزيـرة تقـع يف جنـوب وتتوافر لدينا بعض اإلحصائيات الخاصـة عـن سـاموا الغربيـة،

 وهـذه اإلحصـائيات تقـدم لنـا رؤيـة فزيون ألول مـرة،ي، حينام دخلها التلاملحيط الباسيفييك
يبـني لنـا  )3 . 3( والجـدول. الحديث محل األنشطة التقليديـة اإلعالم مهمة عن كيفية إحالل

  .فزيونيتلإىل شكل درامي بعد دخول ال ، مثل التخاطب،كيف تحولت األنشطة االجتامعية
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 طـويًال، مثـل ًفزيون محل مجموعة من األنشطة التي كانـت تسـتغرق وقتـايلقد حل التل

 نشـاط محـل ول يف كل األحوال ال تكشف البيانات عـن أسـباب حلـ.الغزل ورواية األقاصيص
  .آخر

 إىل الثقافـة ينتمـيالـذي » املرئيات«فزيون دخل شعب ساموا الغربية عامل يوبدخول التل
تجـارة «يف الخالصة ملؤلفهـا ) 1999(فقد دخلوا يف شبكة عاملية، وكام تشري إينيس . يةاألمريك

 دخـل ، إن أول صياد بدايئ تاجر يف الفرو مـع رحالـة يف القـرن السـادس عرش:»الفرو يف كندا
يف نفـسـه ونـحـن نـحـذو الـحـذو . ـكـانوا يعلـمـون ذـلـك أم الأ ـسـواء ،ـشـبكة االقتـصـاد الـعـاملي

  .ا تجربة الساموانًعقيدا كام تبينها لاملستويات األكرث ت
 ولكن املنطق يقول ،»فجوة«أو » تفرقة«فزيون ليست ين تجربة الساموا الغربية مع التلإ

وعنـد هـذا . فزيـون عـىل ثقافتـه املتأصـلةيتحدث عن التأثريات املحتملـة للتلننا يجب أن نإ
يكون لها تـأثريات حتميـة عـىل  بأن الشبكات العاملية قد  أصيًالًااملستوى نجد أن هناك تخوف

  .بعض الثقافات
  :ندونيسياإ

 يف الدور الرابـع يف مركـز سـيبزترا التجـاري يف جنـوب جاكرتـا، 2002كان هناك مشهد يف 
وكانـت جميعهـا تكـتظ بالشـباب . إنرتنت يف صف واحدمقاهي حيث يوجد سبعة أو مثانية 

 ؛ة الحاسـباتوس أمـام أجهـزصفوف متالصقة، وكـان هنـاك إقبـال كثيـف للجلـوالفتيات يف 
الطلبـة القـدرة املاليـة عـىل مل يكـن لـدى قتني للمركز التجاري، وبسبب وجود جامعتني مالص

  ًطلـب اسـتخدام الحاسـب كـان مرتفعـا يف هـذا أن وعـىل الـرغم مـن . اقتناء أجهزة حاسبات
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يف نرتنـت  اإلالقطاع من جاكرتـا، إال أن البيانـات مل تعكـس هـذا فـيام يتعلـق بالـدخول عـىل
  .ندونيسياإ

عـىل  اإلنرتنـت وجدير بالذكر أن الحاسبات تستخدم يف الدراسة ويف الرتفيه لإلبحار يف عامل
حد سواء، واالستخدام الدرايس للحاسب يـأيت عـىل هـوى املجتمـع، أمـا االسـتخدام الرتفيهـي 

خـالل تلـك وهناك شواهد عىل أنه ميكن الدخول عىل املواقـع اإلباحيـة . االنزعاجله يسبب ف
فالجنس الفاضح واإلبـاحي يف بلـد . الجلسات، وهذا اإلبحار هو الذي يسبب الفزع للسلطات

 الجلـوس أمـام الحاسـبات مـن خـاللعـالوة عـىل أن . ة خاصةصدمندونيسيا له إمسلم مثل 
  . يف املناطق الحرضية أمر شائع بني الشباب)كافيهاإلنرتنت (

يف عهـد ) إيست جافا(يا بوص ي تصدر يف سوراباالت» جاوا«ويف سياق آخر، كانت صحيفة 
ًوكان طموح هذه الجريدة أن تصبح نارشا كبريا عىل املستوى . و تحت سيطرة محكمةسوهارت ً
ً أمرا محبطا عند أي لفتة، إال أنه أصبحاملحيل  بسبب ترشيعات النظام الجديد املتعلق بـنرش ؛ً

طبوعـة مـا بـني صـحيفة وصـحيفة  م70بعد ميض عهد سوهارتو، أصدرت أكرث من . الصحف
 ـعـالوة ـعـىل مـجـالت متخصـصـة يف الرياـضـة ، تـخـدم ـسـورابايا واـملـدن القريـبـة منـهـا،نـصـفية

وقد تم إنتاج كل هذه اإلصدارات يف إحدى املنشآت الصناعية التي تقـع . وسباقات السيارات
كـة  تعمـل بالحاسـبات مـن خـالل رش،اٍّرابايا، وطبعت يف مطـابع حديثـة جـدعىل أطراف سو

 بـوص إىل تقلـيـد أدى نـجـاح مجموعـة رشكـات جـاوا. متكاملـة يف جوانبهـا الرأسـية واألفقيـة
فـيام يتعلـق  -، أدت زيادة حجم املطبوعات اوبدوره. ندونيسياإمنوذجها يف أنحاء أخرى من 

  . إىل زيادة املتعلمني يف رشق جافا -مبعدالت القراءة وعدد العناوين 
زـيـادة التـعـرض للحاـسـبات أن هـنـاك عالـقـة ـبـني ) Warschauer, 2000(ـيـرى ورـشـاور 

وبالتايل البد من اعتبار أن التعرض للحاسبات ونرش الصحف جـزء مـن نفـس روايـة . والتعلم
  .منو القراءة يف دولة ما بعد الحكم السلطوي

  :غانا
يف منتصــف ) Bossman Dowuona- Hamond( هامونــد - قــال بوســامن دوونــا

ـعينيات ـإ« :التـس ـه يف اـمل ـي نحـن ـىل األدوات الـت ـن الحـصـول ـع ـا الـخـوف ـم ـاتايض أعاقـن    ،اجـه
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اسـتطاع هامونـد أن يقنـع ). Zachary, 2002(» كننـا أن ننـافس، والتـي متباألدوات املناسبة
 مـام ؛كـراأ يف التليفـوننظـام  حكومة غانا أنه من املفيد أن تحصل عىل وصلة فضائية لتسيري

 فيـه الرشكـات تيف الوقـت الـذي كانـ(غـاين  للشـعب الالتليفـونيؤدي إىل رخـص خـدمات 
وكان مفتاح الوصـول املناسـب ). ًأرباحا من رشكات أرضية ال تعملتحقق متعددة الجنسيات 

ـا االت ـا ـهـو تـفـادي منـطـق الرأـسـلتكنولوجـي  اـلـذي ميثـلـه منتـصـف متـعـدد ،املـصـال يف غاـن
الل الجديـد عـىل  واسـتغ، والقفز فوق القـديم، أحدث تكنولوجيا االتصالالجنسيات، وتقديم

  .أساس االحتياجات املحلية
نت، وتزيـد كلفـة خـدمات تحدد استخدام اإلنرت  من شأنها أن، االتصاالت يف غاناإن فوىض

 وتعني أن البالد تغوص يف العرص الحجري من الناحية التكنولوجية، ولكن املوقف ،املعلومات
حيث  ؛هذه النتائج املبارشةمثل  يف جنوب صحراء أفريقيا الكربى، يدحض هنا، كام هو الحال

راعم لثقافـة تكنولوجيـا تنمـو هنـاك بـيربز أن هناك جانب آخر مللف البلد التكنولوجي، إن 
الفجوة بـ وطبيعـة مـا يسـمى ، املتأصـل ألفريقيـا افرتاضات عن التخلـفصارع وهي ت،اٍّمحلي

   ).Zachary, 2002, 88(الرقمية
مثل بيل جيتس وكويف عنـان، عـالوة عـىل  - يف أواخر التسعينيات رأت شخصيات مرموقة

 يعـد ، أن منح أجهزة الحاسبات للدول الفقـرية- مجموعة الثامين واملنتدى االقتصادي العاملي
إن هذه الخطط مل تسفر إال عن القليـل أو ال فوكام يشري زكاري . فرصة لرأب الفجوة الرقمية

زة الحاسـبات إىل محملـة بـأجهيف ذات الوقت، أرسـلت الـدول الغنيـة حمـوالت سـفن . يشء
 هـذه األجهـزة) أو ال تسـتخدم فيهـا(ون علـم بالبيئـة التـي تسـتخدم فيهـا  د،الدول الفقرية

)Zachary, 2002.(    
 ، عـىل الفجـوة الرقميـةاًتخدام التكنولوجيا وحدها يعد مـؤرشإذا وضعنا يف اعتبارنا أن اس

ات التليفونـفـيام يتعلـق بـأجهزة  الفقـرية صـاف الـدولمفسوف توضع الواليات املتحـدة يف 
ات محمولـة تليفونـالواليات املتحـدة لـديها أجهـزة  ف.)1. 3كام يوضح الشكل رقم  (الخلوية

 مام متتلكه إيطاليا، ولكنها متلك أجهزة حاسبات شخصية أكـرث مـن قلبشكل قليل وملحوظ أ
ة وأجـزة حاسـبات ات محمولـة للواليـات املتحـدتليفونـرمبا يرسل املجتمـع العـاملي . اإيطالي

  شخصية إليطاليا؟ 
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ات التليفونـفسـوف نـرى أن عـدد  - وهي دولة من أفقر دول العامل -وإذا نظرنا إىل غانا 
سـوف ) 2. 3( رقـم شـكلوإذا تفحصـنا ال.  مقارنة بالدول األكرث ثراء،املحمولة لديها منخفض

  .2005 إىل 2000رتة من  املحمول يف الفالتليفون يف خدمة تضح لنا كيف زاد عدد املشرتكنيي

  

  
سوف نـرى أن لـدى إيطاليـا ) 1(وإيطاليا ) 8(لذلك، إذا قمنا مبقارنة بني الواليات املتحدة 

جهـزة ألحـدود م ولكـن لـديها انتشـار ،ات املحمولـة مقارنـة بأمريكـاتليفونـا للً واسعاًانتشار
قتصادي دولـة فقـرية، عىل كل حال، تعد غانا يف تصنيفها االجتامعي واال. الحاسبات الشخصية

 3( شـكلوكام نرى يف ال. ولكن البيانات تكشف أن لديها كثافة يف أجهزة الحاسبات الشخصية
وباملثـل، .  غانـايتغري بشـكل رسيـع يف -ات املحمولة التليفونفيام يتعلق ب -فإن املوقف  )2. 

لبيانـات تغـري مـن هـذه ا. الصني تتمتع بديناميكيـة عاليـةات املحمولة يف التليفونفإن كثافة 
فهمنا للمدخالت التقليدية فيام يتعلـق بـالفجوة الرقميـة، كـام أنهـا تعضـد مـن رؤيتنـا بـأن 

  .التنا وتحليالتنايالثقافة الرقمية يجب أن تكون محل تركيزنا ومخ
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ــونإن الحـــامس الغـــاين لل ــاتليـف ــرر يف نيجريـي  2002march  10  املحمـــول يتـك
)stm.1905774/busnisess/hi/2/uk.co.bbc.news://http(، مام يشري إىل أن قوة االتصـال 

 مقبول عىل نطاق واسع مـن قبـل مجموعـات -  وهي جوهز نشاط الثقافة الرقمية- الرقمي
  .ذات تنوع اجتامعي وثقايف

فقـد ذكـرت واليـة . ها يف الواليـات املتحـدةومن الشيق أن التجربة الغانية ميكن أن نجد
 غـري عـادل بـني 2000كـان يف عـام  اإلنرتنت  أن استخداممينيسوتا يف خطتها للفجوة الرقمية

وعىل الرغم من هذا، كان هناك تزايد أكـرب مـن . البيض والسكان من األصول األخرى السكان
مختلفـة، وبصـفة  أصـول أخـرى التي تنحدر مـنبني الجامعات  اإلنرتنت املتوقع يف استخدام

يـبـني الـفـروق ـبـني ) 4. 3 (الـشـكل رـقـم. ـسـيوية وـسـكان الـجـزرخاـصـة ـبـني ذات األـصـول اآل
  .الجامعات املختلفة

  
ًإن ما تشري إليه هذه البيانات هو أننا يجب أن نتفحص جيدا أي تحليـل يتعلـق بـالفجوة 

وجيـا عـىل سـبيل املثـال، سـوف  فإننا إذا اعتمدنا عىل عنرص واحد فقط مثل التكنول؛الرقمية
  .تظهر لنا صورة منكمشة ملشهد الثقافة الرقمية

 ،والسلع والجمهـوراإلعالم  - فيام تضمنته -لقد ذكرنا يف الفصل األول أن العوملة تضمنت 
مـن تـأثريه هذا العبـور قـد يختلـف يف مـداه وكثافتـه وحركتـه و. عرب الحدود القوميةيي ذال

 اإلعـالم ندونيسيا وغانـا عرفنـا أنإيف الحديث عن ساموا و. والثقافاتبني الدول خاللها وفيام 
من خالل فراغات اتصالية جديدة، وأن تأثري هـذه التعـديات  ،تعديات جديدةالحديث يفتح 

  .ختلف طبًقا للثقافة ونوعية الجمهور واألماكن املعنيةي
ًالرقمي الحديث بعدا جديدا لفراغات العوملة  اإلعالم لقد أضاف يف شكل اتصـايل محمـول ً

 رمبـا ألنهـم مواطنـون عـامليون ؛ فاالتصال املحمول يتيح للناس العمـل خـارج مكـاتبهم،مركز
  يتيح لك املحمول العمل إذا كنـت وعىل درجة عالية من التميز، ولكن وقتهم محدود، أو رمبا 
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  وليس لديك محل للعمل عىل اإلطالق، ولكنك ال تزال يف حاجة إلجراء اتصال،مدقع الفقر
  .ًإن التكنولوجيا تختلف من شخص آلخر اعتامدا عىل مواقفهم. للعثور عىل عمل

  :الثقافات املحمولة واإلحساس باملكان
ٍّيف بعض الحاالت الخاصة جـدا، قـد يجعـل شـيوع وسـيطرة بـرامج الكمبيـوتر للشـبكات 

ًمهـورا يقـدم ج) Youtube(فموقـع يوتيـوب . ًاالجتامعية منا جميعا عاملني يف مجال اإلذاعة
ألي شخص لديـه معرفـة بتقنيـة التسـجيل األساسـية وبـرامج الكمبيـوتر والوقـت، والكفـاءة 

فلم يكن يف السابق . اإلبداعية إلنتاج مضمون جديد، وإعداد أو تحرير مادة موجودة بالفعل
من املمكن أن ميارس أي شـخص وظيفـة املنـتج واملخـرج واملحـرر واملعلـق، ويف وجـود هـذا 

ففي مثل هذه الحاالت يصبح الشخص املحيل تحـت ضـغط أقـل .  من الجمهورالعدد الهائل
ًمن الهيمنة الثقافية ملنتجي اإلعالم العاملي، كام يصبح أكرث تحـررا بدخولـه عـامل التكنولوجيـا 

 .العاملية والجامهري وأقرانه واملجتمعات الثقافية
 ـقـاد أـصـحاب ،ول الـعـامليف الثقاـفـات ـحـ اإلـعـالم  والهيمـنـة ـعـىل،إن ـهـذا التبـنـي املـحـيل

 اإلعـالم إلعادة النظر يف أفكارهم عن تـأثري الواليـات املتحـدة عـىل اإلعالم النظريات يف مجال
 أن ،»اإلعالم أمـرييك« يف مؤلفه1977 عام )Jeremy Tunstall(ذكر جريمي طانستال . العاملي

ة نظـره يف كتابـه  راجـع وجهـ2008ويف عـام . العـاملي اإلعـالم الواليات املتحدة تهـيمن عـىل
 املكون من نظـم قوميـة ،العاملي اإلعالم  حيث أرجع القضية إىل هيكل،»ٍّاإلعالم كان أمريكيا«

وعىل الرغم مـن . ًيف اليابان منوذجا لهذا اإلعالم صناعةتعد  ؛ حيثوإقليمية وثقافية متشاكبة
 -  مـن حجـم السـوقفقـط% 20أن اليابان تحتل املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة بفـارق 

  .ن سوق اإلعالن الياباين تهيمن عليه وكاالت اإلعالن اليابانية واملنتجات اليابانيةفإ
األكرب يف اليابان وآسيا بشكل عام، والرابعة ) Dentsu(وتعد وكالة اإلعالن اليابانية دينتسو 

يف . يـع النمـوكام أنها أول وكالة إعالنات دولية تدخل السوق الصـيني رس. عىل مستوى العامل
القـومي يف اليابـان مقـاوم بشـكل صـارخ للقـوى العامليـة  اإلعـالم هذا الصدد، نجد أن سوق

ن أنفسـهم بـأنهم العبـني إقليميـني واليابـاني اإلعـالم ويظهر العبـنفسه واألمريكية، يف الوقت 
ىل  من الغـزو الثقـايف يف بعـض املنـاطق األخـرى عـاً يف بعض األوقات أنواعنمهمني، ويشكلو

  .أنهم أمريكان
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 عن الثقافات املحمولة يف نيوسـاوث ويلـز، 2007يف ) Damein Spry(كتب دامني سرباي 
ات التليفونـً أيضـا إىل أن ويشـري. يف أنحـاء أخـرىنسـخت  واالتجاهـات التـي قضاياالأظهرت 

 مـن شـأنها ،واملعدات املحمولة أتاحت فراغات اتصالية جديدة، عالوة عىل ثقافات محمولـة
 مثـل قاعـات الدراسـة، أو يف أمـاكن مثـل ،نب املحددات االتصالية يف املواقـف التلقيديـةتج

  .املنازل أو املؤسسات
ل االتصاالت املحمولة ليست بالرضورة خاصة، فهنـاك مخـاوف مـن وصـول الشـبكات لكـ

 ًغالبا ما يكـون؛ فات املحمولة فردية، ولكنها ليست خاصةالتليفونو. احتياجات الناس اليومية
سـحق  وت،الحياة يف العمل و، أو شبكات ضخمة تعتدي عىل الحياة الخاصة،لها اتصال بالعمل
هـا ووميـة ال تريـد أن يسـتخدم موظفوالرشكات الحديثـة الخاصـة والحك. الحدود بني االثنني

والعديـد مـن الرشكـات تـذهب إىل أبعـد مـن . أجهزة حاسباتها ألغراض خاصـة أو اجتامعيـة
مييـل النـاس ألن يسـلكوا حيـث وكيات االتصال ملوظفيها يف كل األحوال، الطبيعي يف تتبع سل

ًـسـلوكًا ـغـري أخالـقـي، وغالـبـا ال يحقـقـون التوقـعـات األخالقـيـة الـتـي تنتظرـهـا حكوـمـاتهم أو 
 أو ،ًوهـؤالء الـذين ال يسـلكون السـبل املحـددة لالتصـال يـذهبون أحيانـا للسـجن. رشكاتهم

بـا حقبة الطباعـة يف أور هو الحال مع املحررين الدينني يف يواجهون ما هو أسوأ باإلعالم، كام
  .أثناء حقبة امللكية املطلقة، وكام هو الحال اآلن يف بعض النظم السلطوية

 عىل االتجاهات نحو تنوع الدخول عىل مصادر املعلومات انؤكدي )6. 3 و5. 3 (جدوالنال
والتشـارك يف املعلومـات عـىل ، لند  أوالند لP2P  وظهور اتصال،التقليدي اإلعالم خارج نطاق

التصـال النـد للنـد مـن خـالل مشـاركة ًإيطاليا والصني بشكل خـاص منوذجـا متثل و. اإلنرتنت
  . امللفات
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رتفيه يف منازلهم أو سعداء بنظم ال والناس. فزيون يف اإلحساس باملكانييسهم التلوبالطبع 
 أو بشـكل متزايـد اآلن يف مركـز ، النـومفزيونات يف ركن غرفة املعيشة أو حجـرةيبأجهزة التل

فالرسـائل النصـية يف . املكـان بٍّ ومهـامًا متحيـزاًوتقدم االتصـاالت املحمولـة إحساسـ. االتصال
وهيئـة . زالـت يف منـو ومـا، 2005 بليون رسالة يف عام 35 املحمول يف إنجلرتا تعدت التليفون

 محمـول تليفـونالذي أرسل من كـل معدل الرسائل تقرر أن ) Ofcom(االتصاالت يف إنجلرتا 
يبـني التغيـريات ) 7. 3 (جدولوال.  رسالة يف األسبوع11، أو بأقل من 2005يف % 17زاد بنسبة 

  .عىل مدار الزمن

  
وبنظرة رسيعة عىل الفـروق . صارت مواقع الشبكات االجتامعية شائعة يف كل أنحاء العامل

 ترجـع إىل جامعـات ثقافيـة ،سـامت خاصـة نجد أنها تبـني أن كـل منـوذج يتمتـع ب،اإلقليمية
أكـرب عـدد مـن املسـتخدمني يف شـبكة ) Orkut( كان لدى أوركـت 2007 ه ويف يوني.مختلفة

 وهـو األقـوى يف ،)Myspace(أكـرث مـن ) face book(ًالقارة الهندية أو الربازيل، أيضا، منا الــ
كولومبيـا وأمريكـا يعمل بشـكل مكثـف يف بـريو و) Hi5.com(الرشق األوسط ودول الغرب، 

  هـي و) friend ster(وهنـاك شـبكة .  ومناطق بعيدة مثل منغوليا ورومانيا وتونس،الوسطى
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. 3 و8. 3 (جدوالنال.  ميكن أن تجدها تعمل يف جنوب رشق آسيا، الشبكات االجتامعيةإحدى
  . للشبكات االجتامعيةاً لنا ملخصانقدمي، )9

  
وعـىل .  ترمز إىل تغيريات أساسية إلحساسنا باملكانيرى أصحاب النظريات أن هذه األرقام

أن املكـان ) Gillard, Wale and Bow, 1997(سبيل املثال يرى كل مـن جريالـد وويـل وبـو 
ظلـت  والتـي حتـى وقـت قريـب ،االجتامعي ميكن فهمه فقط يف إطار املواقـف االجتامعيـة

  ت الذي صنعته االتصاال املحمول«اآلن . مقرتنة باملكان الفعيل
 من خالل إعادة هيكلة العالقة بني املكان الفعيل ،سلكية غري منطق النظام االجتامعي الال

ونتلـقـى املعلوـمـات ننـقـل  ـعـالوة ـعـىل تـغـري الـسـبل الـتـي ـمـن خاللـهـا ، االجتامـعـيواملـكـان
) Ling and Yttri 2002, 2005(أمـا ليـنج ويـرتي ). Gillard et al., 1997(» االجتامعيـة

اإلقالل من الطقـوس ًؤدي أيضا إىل يريون أن تزايد املحمول ف ،)Green 2002, 2003(وجرين 
 ـمـن ـخـالل الـسـامح للـمـراهقني يف العائـلـة باالتـصـال الـفـردي واـلـحرصي ،العائلـيـة التقليدـيـة

يب الشـامل اسـتطاع البحـث األور. رة الوالـدينللجامعات املامثلة خـارج إطـار إرشاف وسـيط
ـوان ـة «:بعـن ـري بيـئ ـال وتـغ ـالماألطـف ـني الشــعوب »  اإلـع ـة ـب ـروق جوهرـي أن يتوصــل إىل ـف

.  فــيام يتعلــق بالعالقــة بــني األطفــال واإلعــالم،بيــةســكندنافية وبــاقي البلــدان األوراإل
)Livingstone and Bovill, 2001 .(متعـون سكندنافية يتفاألطفال التي تقطن يف البلدان اإل

 افة مأخوذة من التقاليد العائليةن يتمتعوا بثقبيون فإنهم مييلون إىل أأما األور. بثقافة األقران
)Suonien, 2001.(  
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 يف دراستهم عن الشـباب - )Welemann and Larsson, 2002(ويلامن والرسون توصل 
اتهم ال تعاـمـل معامـلـة امللكـيـة الخاـصـة، وأن مكاـملـاتهم ال تعاـمـل تليفوـنـإىل أن  - الـسـويدي

 ،»عامـة«ن وقتهم يف جعـل اتصـاالتهم وء املراهقيقيض هؤالًأيضا، . معاملة االتصال الشخيص
 مثـل تلقـي أو إجـراء - واالتصال عـن بعـد. بالتأكيد عىل أن العديد من األشخاص يشاركونهم

 تعـد ضـمن التواصـل -  عالوة عىل الرسائل القصـرية التـي يسـتقبلونها أو يرسـلونها،مكاملات
ن بالفعل يف االتصاالت التـي يهم املتواجدوبالتايل يتشارك املراهقون مع أقران. املحيل املستمر

 ذاتـه الـذي التليفونًتصال نفسها، ولكن أيضا يف وهذا ال ينطبق فقط عىل عملية اال. يجرونها
ـا ـمـا يتـشـاركو ًأيـضـا توـصـل جونـسـون ). Welemann and Larsson, 2002( فـيـه نًغالـب

)Johnson, 2003 (ات املحمولـة التليفونىل أن  املراهقني الرنويج إيف دراسته التي أجراها عىل
  : ني ببعضهام مرتبطهام ولكن،مختلفنيتستخدم يف غرضني 

  .  من أجل تكوين شبكات اجتامعية؛»الدردشة«و» الرثثة«) 1
والحظ جونسون الغـرض .  بغرض التأكيد عىل تقوية الشبكات االجتامعية؛إرسال هدايا) 2

لـيس «ننـا بحاجـة لفهـم مـا هـو إول يقـ. »ٍّليس رضوريا« ولكنه ،»دون معنى«من الدردشة 
 التليفـوناء االزدهـار الضـخم السـتخدام  من أكرث األسباب أهميـة وراًباعتباره واحد» ٍّرضوريا

 يتـيح -  املحمـولالتليفـونائل النصية، والتحدث مـن خـالل ن الرسإ« :ًويقول أيضا. املحمول
 كام نعرفه يف ،»املكان«من ً ألن يكونوا جزءا من شبكة اجتامعية انفصلت ملستخدميه الفرصة

  ).167، 2003 (»إحساس ما قبل االتصال
سـكندنافيني،  مـن نظـرائهم اإلاملحمولللتليفون ًاستخداما أما األطفال اليابانيون فهم أقل 

 الـذين يرتبطـون مبسـألة ، بالشباب اليابانيني املراهقني األمرولكن األمر يختلف عندما يتعلق
حتـى سـن (ال فـيام يتعلـق باألطفـ - فـإن االتجـاه العـاملي ،عاموبشكل . األقران بشكل كبري

 ثم بعد ذلـك ، املحمولة بشكل أسايس لالتصال بعائالتهماتالتليفونيستخدم  -) الحادية عرش
بنظريـات املكـان يف ) Ito, 2003( إيتـو تاهتمـ.  لبنـاء شـبكات اجتامعيـة؛لالتصال بأقرانهم

ويف . ع لـدى الشـباب اليابـاينوارللمنازل واملدارس والش إىل القوة الديناميكية تاليابان، ونظر
 الكبـار  بـني الحيـاة الشخصـية واملهنيـة التـي مارسـهافاصـًال هنـاك يتـو أنإ تاملقابل وجـد

ات املحمولـة التليفونـ، الـذين مييلـون إىل أن يـروا  املحمولالتليفونوالشباب من مستخدمي 
   ـعـىل ـمـايس تعـلـق بنظرـيـة املـكـان علـقـ وـفـيام يت).1, 2003(تكنولوجـيـا متـحـررة ومـعـربة 
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)Massey, 1993 ( تم وضـعها يف مواقـف يـن الجامعـات االجتامعيـة املختلفـة إالـذي يقـول
  حينام يتعلق األمر بالقوة وتدفق االتصال، فهناك جامعـات تكـون أكـرث تحمـًال،ًمختلفة متاما

  .لألشياء أكرث من غريها
 التي تتوسط طوكيو، وكان يتمتع يف ذلك الوقت  وهو أحد املراكز، عىل شيبويا إيتوتنظر

 ليك ترى كيف كانـت العالقـات القويـة الجديـدة يف ؛ستخدام املحمول يف العاملالبأعىل كثافة 
  .)Ito, 2003, 14 ( باستمراراليابان تتطور

 تقفـز فـوق رقابـة ،ات املحمولة تجسد ثقافة شـائعة رسيعـة وطليقـةالتليفونوجدت أن 
 ،وعىل سبيل املثال، كانت هناك مامرسة تسـمى إنجـو كوسـاي. نزل واملدرسة يف املاملؤسسات

كان مبقتضـاها تواعـد فتيـات الجامعـات الرجـال يف مقابـل نقـدي أو و ،بدأت يف التسعينيات
فـإن إنجـو كوسـاي ميكـن أن » تعويض من أجل الصحبة«ٍّبينام يعني هذا حرفيا . هدايا مثينة

وهذا املصطلح تفضله اآلن الفتيات الاليئ يـرتبطن فـيام تؤدي عالقات جنسية بشكل تجاري، 
 حيـث يتـيح للفتيـات ؛ املحمـول هنـا ذو أهميـةالتليفـونودور .  اآلن ببغـاء املراهقـةيعرف

ً بعيـدا عـن رقابـة العائلـة واملدرسـة، وأيضـا بعيـدا عـن ، وعمل ترتيبات مـع زبـائن،االتصال ًً
 التليفـونلها سـوابق يف ثقافـة منتـديات ة هذه املامرس.  مبا يشكل جرائم منظمة،املؤسسات

يف األعـوام . »مقـابالت « والتـي اسـتخدمت بشـكل مشـابه لرتتيـب،)البيجـر(النداء تليفون و
السـتخدامه يف  -) Ketaiكيتـاي، ( املحمول التليفوندت اإلضافات التي أدخلت عىل األخرية، أ

ً والتي غالبا ما تم اعتامدها ،ابالت إىل التطور بإتاحة الدخول عىل مواقع املق- تصفح اإلنرتنت
 اإلنرتنـت ومواقـع.  املقـابالت–) إنجـو كوسـاي(عىل أنها لوحات لألخبار عىل شكل مصغر للـ

التي صممت للدخول عليها مـن خـالل الحاسـبات الشخصـية تعـاين مـن قلـة االهـتامم مـن 
 ,Tomita, 2005; Spry( التـي تحـاول االنقضـاض عـىل إنجـو كوسـاي ،السـلطات الرشعيـة

2007.(  
ل الشائع بأن أخالقيـات الشـباب تآكلـت، أو أن األوارص االجتامعيـة قـد قوتعارض إيتو ال

ات املحمولـة وسـيلة للشـباب التليفونرت فيه يف الوقت الذي صا «:انكرست نتيجة للمحمول
ًصنعت أيضا نظـامفقد  مثل املنازل وحجرات الدراسة والشارع، ،لتحدي قوة هندسة األماكن ً 

 ، وصنعت الحاجة ألن نكون متاحني بشكل مستمر لألصدقاء واملحبـني،دة وقوة هندسيةجدي
  ).Ito, 2003, 19(»  دامئايعمل جهاز موبايل عالوة عىل الحاجة إىل حمل
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و   عىل اتصال مستمر يف فرتة املدرسة،العرشةالطلبة يف دراسة إيتو خمسة أزواج من كان 
 يف إشارة إىل غيابهم مـن - أقاموا مامرسات) نة من فرديناملكو(، وكل هذه األزواج ما بعدها 

فهم يرسلون بشكل ثابـت رسـائل إلكرتونيـة تحمـل انرصاف «.  عىل اإلنرتنت- الفراغ املشرتك
 :ة أثناء النهار، مثـلياملساء يف إشارة إىل عدم التواجد، وعادة ما يرسلون رسائل املراجعة الحال

ولقـد شـاهدنا حـاالت قليلـة مـن » نتهيت من العمل؟هل ا«أو » هل استيقظت من النوم؟«
  .)Ito, 2003, 20( ستحامم، مبا يعني أن الباب مغلقاإلعالن عن نيتهم يف اال

. ات املحمولـة مالحظـات إيتـوالتليفونـوال عـن ملوتور) Plant 2001(بالنت تدعم دراسة 
ففتـاة . قات حيـة يستخدم للحفاظ عىل العالالتليفونإن وهي تقول عن العديد من الحاالت 

بانكوك العاملة تواصل االتصال بعائلتها املقيمة يف قرية بعيدة، كام تواصـل طباخـة فليبينيـة 
  .يف هونج كونج االتصال مع أطفالها

يف ذات الوـقـت، ميـكـن لـهـذه الـشـبكات أن تـتـيح ملـسـتخدمها إقاـمـة حـيـاة ـخـارج األرسة 
 ):خجول وشعره مسدل عـىل كتفيـه(  سنة17يف بكني، يقول شاب يبلغ من العمر . وسيطرتها

ولهذا السبب بالـذات، . ها املحمول يتيح له أن يقيم صداقات ال يوافق عليها والدالتليفونإن 
 مـن إجـراء مكاملـات خاصـة بـني الصـبية رذعر العديد من األفغان الذين يعيشون يف بيشـاو

.  أو موافقة أرسهـم ومعامالت بدون علم، وصداقات خاصة،والفتيات، وإقامتهم لحياة خاصة
ات تليفونـعرف بعـض الفتيـات الـاليت ميلكـن نني أإ «:وكام جاء يف رواية أحد الشبان األفغان

  .)Plant, 2001, 58(»  يتحدثن إىل الشبانن فتيات سيئات، إنهنمحمولة، ولكني أعتقد أنه
صـل الشـباب ببعضـهم الـبعض عـرب  حيـث يت؛يف بنجالدشنفسه ظهر االتجاة االجتامعي 

  . قبل إعالم والديهم بأنهم قد وجدوا رشيك الزواج املناسب،تليفونال
 لصالح املـراهقني يف  املحمول قوة هندسية للمكان والوقت املضغوطالتليفونلقد أحدث 
 ,Green, 2002; Ito. (ً متيحا لهم االتصال دون رقابة أوليـاء األمـور واألشـقاء،املنزل والشارع

2003, Skog, 2002(.   
 بفاعليـة يف نيميقراطية العائلية ترسم لنا صـورة ملسـتقبل يكـون فيـه األطفـال مشـرتكهذه الد

  .)Tingstad, 2003, 262. ( من خالل التفاوض والتشارك يف عمليات اتخاذ القرار،تشكيل عائالتهم
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 -  مثلام كان عليه الراديـو يف بداياتـه-  املحمولالتليفونقلة التكلفة النسبية وبساطة إن 
إن  ،اٍّيف صـوت متفائـل جـد) 77، 2001(نـت يقـول بال. يصل إىل العامليـةل انتشاره ساعد عىل

ً، وميكنه أن يكون مفيدا يف ، ولديه الكفاءة للعب أكرث من دورً املحمول متوافق متاماالتليفون
مـع انتشـار اسـتخدامه كـام أنـه  ،حياة خاصةثقايف متعدد، وعوامل اجتامعية وأكرث من سياق 

  . التنوعسوف يستمر يف
هـذه الفراغـات بسـبب يف كل األحوال، يجب أن نكون حذرين فيام قد يحدث يف املسـتقبل 

بـات لنا يف الفصل الثاين إغالق مجـال الراديـو يف وجـه الهـواة، لـيس بسـبب متططالع. االتصالية
الكفاءة أو الحدود بالنسبة للمجال، ولكن بسبب أن املؤسسات مل تحب فكـرة أن يجـري ماليـني 

واملكاملات املحمولة قد تصل إىل تكلفة باهظة مـع .  الناس دردشة عىل املوجات بدون مقابلمن
  فيـه يف الوقـت الـذي تحقـق،تخدمني الصـغارسـخفض التكلفة، وبصفة خاصة فـيام يتعلـق بامل

  .الرشكات باليني من الدوالرات أو الجنيهات من تشجيع الناس عىل املزيد من االتصال
  :لخصامل
ضـع توصـيًفا للتغـري االجتامعـي ي ، نطـاق مختلـف مـن املفـاهيم1950 منـذ  لقد ظهـر-

؛ ملـا  استمرت تـؤثر فينـا التي ومفاهيم مثل القرية الكونية وما بعد الثورة الصناعية،الحديث
 ولكـن يعتمـد ، مل يعد يعتمد عىل التصنيع،ات لعامل متداخل واقتصاد عامليتحمله من إمكان

  .عىل املعرفة
الثقافـات القويـة والرثيـة عـىل فيهـا  تهـيمن عمليـةف العوملـة عـىل أنهـا  وميكن تعريـ-

 الصورة عىل املستوى التجريبي معقدة عنـد تظهر ويف كل األحوال ،األفقر والثقافات األضعف
ث ميكـن أن يعمـل عـىل الحـدي اإلعـالم إن التداخل الذي صـنعه. مالحظتنا لسلوكيات الناس

 ملـا ؛ممهًول يخلق إحساسا مختلًفا ولكنه  إن االتصال املحم.خدمة األهداف العلمية والعاملية
  . وبصفة خاصة لدى الشباب، تأثري عىل العالقات األرسية وأشكال السلطةه منيرتك

 ملناقشـة الفكـرة ؛يس صاحب النظريات الكندية وقد استخدم املؤلفون عمل هارولد إين-
  إىليؤدي يف غالب األحيانن أن  ميك، ما يف مجتمعاتصال معينة الرتكيز عىل وسيلة نإالقائلة 
ـعـن حقيـقـة اـسـتخدام رة أو الثقاـفـة املعيـنـة، وال يوـجـد ـجـدل الثـقـايف للحـضـاالتطور إعاـقـة

ً قد أحـدثت تغيـريا يف السـلوك الثقـايف عـىل ، باعتبارهام إضافات ثقافية؛الحاسبات واإلنرتنت
  .نطاق واسع
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ي والجامعي عىل حد سواء، حيث يحصـل  وهناك العديد من األمثلة عىل املستوى الفرد-
الجمهور عىل مميزات التكنولوجيا الرقميـة بوسـائل ال تـدخل يف إطـار الحـوار الـدائر بشـأن 

يف .  غري موجود،ميزات والقوةمتاثل يف الوصول لهذه امل أن الالالفجوة الرقمية، وهذا ال يعني 
ن هـو أنـه إذا ود عليـه املؤلفـاملقابل نجد أنه موجود وبشكل وفـري، ولكـن مـا يريـد أن يؤكـ

تجاهلنا التناقض يف هذه التكنولوجيا الرقمية فإننا نتجاهل تعقيـد وتنـوع حقبـة مـن الـزمن 
  .تستند إىل التكنولوجيا
  :موضوعات مهمة

  : الفجوة الرقمية-
 وبـني ،بني الغني والفقري داخل الشـعوب الرثيـة اإلعالم هناك عدم مساواة يف الوصول إىل

ًشعوب الغنية والفقرية، وتعد الفجوة الرقمية تعبريا يستخدم لوصف ما يتم رصده الناس يف ال
تتزايد بني األثرياء والفقراء يف عامل رقمي، واسـتخدام مصـطلح العوملـة معرفية عىل أنه فجوة 

يف كل األحـوال، مـن الواضـح أن . غريها من الشعوبلوصف هيمنة الشعوب األكرث ثراء عىل 
بشـكل عـام، وبصـفة خاصـة يف قـارة مثـل قـارة  اإلنرتنت  الدخول عىلهناك عدم مساواة يف

 بشـكل خـاص، اسـتطاعت غانـا أن تتغلـب عـىل .أفريقيا حيث تبدو الصورة يف غاية التعقيد
هـذه . تكنولوجيـا املحمـول و عىل الفضـائياتالتصال األريض من أجل الدخولالبنية التحتية ل
 بالتـايل و،ا لشـبكة أرضـيةٍّكانت حالٍّ عمليـ ولكنها ،ةي من الشعوب الغربهديةالفكرة مل تكن 

 من إعالمها وبنيتهـا األساسـية  تطور،ً نظرا ألن الشعوب األقل ثراء؛ةتعد العوملة ظاهرة معقد
  .بوسائل ال تقوم عىل ترتيبات بسيطة

  :اإلحساس باملكان -
وط لصـالح  املضـغ املحمول إىل ثورة عىل قـوة هندسـة املكـان والوقـتالتليفونلقد أدى 

 االتصـال دون رقابـة أوليـاء ً متيحـا لهـم،الشارع عـىل حـد سـواء واألطفال والشباب يف املنزل
إن . هذا التغري يف اإلحساس باملكـان مهـم لفهمنـا للعوملـة والثقافـة العامليـة. األمور واألقارب

بـذلك خطيـة  مت،الفراغات االتصالية التي تظهر عىل السطح اآلن ميكن أن تكـون عـرب البحـار
  .وثقافة األلعاب العاملية هي واحدة من األمثلة عىل هذا. مجتمعات بعينهاسيطرة 
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  :أسئلة للنقاش
 اإلعـالم تكنولوجيـا يف مثلة ترى أنها توضح خاصية التنـاقضحرض إىل حجرة الدراسة أأ -1

  .الحديث
الفصـل حرضه إىل أ يؤيـد املجتمعـات النصـية؟ اٍّ إعالميـًامكانك أن تقدم مضمونإ هل ب-2

 ومـا هـي التـأثريات التـي يرتكهـا ؟ وبني ملاذا هذه األمثلة تدعم املجتمعـات النصـية،الدرايس
  االتصال عىل املجتمع؟

؟ هل ترى أن رسعة الوسـيط االتصـايل ميكـن أن »املتحيز للفراغ«الجديد  اإلعالم  ما هو-3
  تؤثر عىل الثقافة، حسب ما ترى إينيس؟

الحـديث يف الـبالد الصـناعية  اإلعـالم خول واسـتخدام هل توجد عـدم مسـاواة يف الـد-4
  املتقدمة؟ هل ميكنك أن تقدم أمثلة معارصة؟

 * * *  
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  الجزء الثاين
  النظريات

  .واإلطار العاملي الذي يعمل من خالله اآلن اإلعالمية تناول الجزء األول أنواع الدراسات
 التـي سـاعدت عـىل التعريـف بالدراسـات يف الجزء الثاين، يركز املؤلفـون عـىل النظريـات

 وقد حدث الكثري يف النظريات املتعلقـة بالدراسـات.  والنظريات هي رشح للظواهر،اإلعالمية
ـة ـري  ،اإلعالمـي ـل واملؤسـسـات والجامـه ـا للهياـك ـىل نظرتـن ـأثري ـع ـي أدت إىل الـت واملـضـمون الـت

  :ي ه،وينقسم الباب الثاين إىل ثالثة فصول. والتأثريات اإلعالمية
  .والتأثريات الناتجة عنها اإلعالم الكالسيكيات يف:  عـالفصل الراب

  .لوجيات الخاصة بهايوواأليد اإلعالم الكالسيكيات يف: الفصل الخامس
  . الكالسيكيات يف االستدالل عن املعلومات وامللكية: الفصل السادس

* * *  
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  الفصل الرابع

  وتأثرياتها اإلعالم الكالسيكيات يف
  :هذا الفصل رؤية لـيقدم 

مثـل تصـميم األجنـدة  ،ًإىل نظريات أكرث تعقيـدا اإلعالم التحول من منوذج بسيط لتأثري -
  . واالستخدامات واإلشباعاتوالبناء

 لوصـف مـدى التعقيـد يف كيفيـة اسـتخدام الجمهـور ؛ظهور مفهـوم الجمهـور النشـط -
 .لإلعالم

ًأيضا، هنـاك نظريـات تحـاول . ول والعوملة األفكار املتعلقة بالتحقدمت الفصول األخرية -
الهياكـل واملؤسسـات واملضـمون :  مثل،رشح هذه الظواهر والعنارص الخاصة بإجراء الوساطة

 . والجامهري والتأثريات
للتأثري  ؛ اإلعالمنواإلرهابين و يستخدم أسامة بن الدن واملسلححادي والعرشينيف القرن ال

تغطـي و.  كبـريلـه تـأثري اإلعالم  يرى أن ألن ابن الدن؛اءعىل أتباعهم ومعارضيهم عىل حد سو
 عالوة عـىل ،بني الجامعات واملؤسساتاالتصال  و، االتصال الشخيص اإلعالميةبحوث التأثريات

 بداية مـن العامـل - واالتصال يف مهده األول والبحوث اإلعالمية. االتصال الجامهريي والثقايف
هـذا . ك الفـردي والجامعـيعىل السـلو اإلعالم بعمق بتأثري يتعلق - النفيس إىل علم االجتامع

 الحـديث اإلعـالم كيـف يكـون.  اسـتمر حتـى اليـوم- كام جاء يف الفصول السابقة - االهتامم
   الرسائل مؤثرة؟كيف تكون وًمؤثرا؟

 ، البحـث التجريبـي عـىل االتصـال خالل يأيت من،إن ما نعرفه عن اإلقناع الحديث لإلعالم
إننا بحاجـة لـيك نعـرف الكالسـيكيات األساسـية يف بحـوث . ام يحدث يف العاملوهو البحث ع

ً تـأثريا يف الـبعض قـلق وأانسًأكرث تأثريا يف بعض األ اإلعالم  ألنها تخربنا عن ملاذا يعد؛التأثريات
  .اآلخر

   الدراسـات التـي أجريـت هذا الفصل، معظم العمل الذي نقدمه يرجع يف األسـاس إىليف 
ـايف ـة الـتـي تـطـورت يف الـغـرب،ت املتـحـدة الوالـي   وـسـوف يـقـدم املؤلـفـون .  واألفـكـار البحثـي
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لإلشـارة إىل النطـاق الواسـع إلمكانيـة ظهـور  ؛ اإلعـالممراجع لبعض مناذج بديلة لتأثري وخربة
  .أفكار جديدة وأمثلة جديدة وأسئلة جديدة يف دراسة اإلعالم

  :تأثري اإلعالم
تـم  ، اإلعـالمدراسـة تـأثريات مـنهج ه يف البدايـة لتأسـيسإن غالبية العمل الذي تم إجراؤ

 ـمـن أول اًوـكـان ـتـأثري الربوباجـنـدا واإلـعـالم ـعـىل الـفـرد واـحـد. إنـجـازه يف الوالـيـات املتـحـدة
مـا الـذي يجعـل . اهتاممات الحكومات واملهن التجارية والعلامء عقب الحرب العاملية األوىل

ات تـؤثر عـىل النـاس حتـى يشـرتوا املنتجـات؟ يف الناس تدعم قضية أو تعارضها؟ هل اإلعالن
مـن خـالل سيطرة قوة اإلعالن والربوباجندا عىل عقول الناس الدراسات األوىل، يبدو أن فكرة 

 Harold( توصـل هارولـد جوزنيـل 1937يف عـام .  فـيام بعـدقد تأكدتالصحف ثم الراديو 
Gasnell،قتصادية وعادات قـراءة الصـحف  يف دراسة عن العالقة بني السامت االجتامعية واال

 أن دعم الصحف قد يؤثر عىل أصوات القـراء ، تم التأكيد عىلدات االنتخابات يف شيكاغووعا
  .الناخبني
 مثـل الصـحف ،الجامهـريي اإلعـالم التي تم بثها من خالل اإلعالمية  الرسائلُنظر إىلوقد 
 تحـوالت يف االتجاهـاتكل  وتم تسـجيلها عـىل شـ، عىل أنها حقنت عقول الجامهري،والراديو

؛ نتيجـة ملصـدر أحـدثت السـلوك املرغـوبقـد فمثل هذه املشـاعر واالتجاهـات «. والسلوك
  ).Kraus and Davis, 1976, 117(»الرسالة

  :Attitudesاالتجاهات 
 .ًهي حاالت ذهنية لالستعداد للرد، استنادا إىل الخربة؛ بغرض التأثري عىل السلوك
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 ,McQuial and Windahl(» منـاذج اتصـال«املـأخوذ مـن ) 1 .4 (الشـكل رقـمميثـل  
 -stimulus(  أو رد الفعـل الـدافعي،"hypodermic"» الحقن تحـت الجلـد «منوذج ،)1981

response (،فـاألفراد يتلقـون رسـائل . الجامهريي اإلعالم  أو االفرتاض ذو الخطوة الواحدة يف
  .ويترصفون بناء عليها

انتقـل مـن يف الواليات املتحـدة هـي أن البحـث  اإلعالم راسية عنإن الرؤية يف الكتب الد
 إىل مفهـوم التـأثريات ،اتيـات والثالثينيـمفهوم التأثريات القوية املبـارشة العاديـة يف العرشين

وقـد . السيكولوجية التي تم توصيلها من خالل عوامل شخصية أو جامعيـة أو عوامـل أخـرى
 أن فكرة التأثريات املبـارشة -  بشكل رسيع- االجتامعيأظهر البحث التجريبي يف علم النفس 

وعـىل .  وأن العالقـة بـني االتجاهـات والسـلوك أمـر معقـدة،لل مضتلالتصال الجامهريي كان
 ومعسـكرات ا،ً فنـدق66 إىل نيي مـع اثنـني صـين)Lapiere( سـافر البـري 1934سبيل املثال، يف 

ثم أرسل البـري صـحيفة . يف الواليات املتحدة وكافيه ً مطعام184 و، وثكنات سياحية،أتوموبيل
. ً عام إذا كـانوا يقبلـون الصـينيني ضـيوفا ووجه لهم سؤاًال،استقصاء لكل األماكن التي ارتادها

 قد تكون هنـاك بعـض االختالفـات الجوهريـة بـني مـا .)Lapiere, 1938(» ال«بـ% 90أجاب 
 ولكـنهم ،نهم يـرون أن اإلعـالن مـؤثرإ ةانيف استب فالناس قد تقول ،يقوله الناس وما يفعلونه

  .مختلفيترصفون بشكل 
ـكـل يف و ،إن قـيـاس االتـجـاه واـحـد ـمـن املـنـاطق األساـسـية يف بـحـوث الـتـأثريات اإلعالمـيـة

  : ما يعتمد عىلًاألحوال، إن ما يشكل اتجاها
      . العرف داخل األنظمة-1
  .ةتنوعم  تكون األهداف النظرية الخاصة باملستخدم، والتي قد-2
 مخرجات االستكشـافات التجريبيـة التـي صـممت إلقامـة متشـابهات أو اختالفـات يف -3

 ومييـل ا،ً مـؤثراً عـنرصثـل ألنـه مي؛»الـدافع« من عنرص اًيعترب فرع» االتجاه«فعنرص . العنارص
 بـول عمـل  إنـه، وعـادات أو آراءً قـيامأو اعتقادات أو اتإن االتجاهات ليست إدراك. للفعل

 بعـض التعقيـدات لتـأثريحيـث بـني  1940الذي ألفه يف عـام ) Paul Lazersfeld(الزرزفيلد 
  . عىل االتجاهات والسلوكاإلعالم 
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  : لقطة خاطفة
  ):Paul Lazersfeld( الزرزفيلد بول

 - فيلـدزأجـرى بـول الزر. »االتجاهـات«و» اآلراء «:يتبادل العامة يف أذهـانهم مصـطلحي
دراسات املسـحية الجوهريـة عـن الـرأي العـام يف  واحدة من ال- مؤسس منهج بحوث املسح

 تأثريه ؤوزمال الزرزفيلد وقد تناول. people's choice 1944 ونرش عنها يف ،بداية األربعينيات
 ،توقعـةاملغـري  ظهـرت إحـدى النتـائج قدو. تخايبسلوك التصويت االنالجامهريي عىل اإلعالم 

رير عن آخر تعرض لهم لحمـالت االتصـال مـن  أن يكتبوا تقاالعينة البحثيةا طلب من مفعند
كل األشكال، ذكروا املناقشات السياسية بشكل متكرر أكرث مـن تعرضـهم للراديـو أو االتصـال 

  .)Lazersfeld, Berelson and Gaudet, 1944, 150 (املطبوع
 اإلعـالم هذا اإليضاح لـدور التـأثري الشـخيص أدى إىل منـوذج الخطـوتني النـاتج عـن تـأثري

  ).2. 4 ( الذي يوضحه الشكل،امهرييالج
  

  
ـة ـدمت دراـس ـد ـق ـ الزرزفيـل ـث ومـع ـع البـح ـرأي يف مراـج ـادي اـل ـرة قـي ـالافـك   . جم االتـص

ً املعلومات واآلراء لآلخرين فقـط، ولكـنهم أيضـا وقيادي الرأي هم األشخاص الذين ال ميررون
  ل املـثـال، ـقـد ـعـىل ـسـبي. الجامـهـريي اإلـعـالم يقوـمـون ـبـدور الـحـاجز والوـسـيط للـتـأثريات يف

 الحزب السـيايس املفضـل لـك، تكون والدتك قائدة رأي يف منحى معني يف حياتك، وليكن مثًال
   للـرأي يف اًويف نفس السياق، قد تكـون أنـت قائـد. وتؤثر عىل اختيارك يف التصويت االنتخايب
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 اختياراتهـا عنـد تؤثر عليها يف وبالتايل ،منحى معني يف حياة والدتك مثل اختيار ألوان املالبس
  .الرشاء

 وكان ،1941ولومبيا عام وروبرت مريتون بقسم االجتامع يف جامعة ك بول الزرزفيلد التحق
 وأسـس ،ًصار مريتون خبريا يف منهج املقابلـة.  بتطوير منهجي املسح واملقابلةنيعروفاالثنان م

ئل الكيفية اسـتخدمت هذه الوسا .focus groups( طرق املقابلة املكثفة، واملجموعة املكثفة
 وأجـرى ،فقد طور منهج املسح الحديث الزرزفيلد  أما،الحديثة اإلعالم بشكل شائع يف بحوث

 االفرتاضـات طـورأن ي الزرزفيلـد اسـتطاع. لعام وتـأثري اإلعـالمالبحوث الجوهرية عىل الرأي ا
 املحـددات بعـض» اختيار الناس« استعرض يف مؤلفه ، وقدالحديث اإلعالم البسيطة عن تأثري

  .لإلعالم الجامهريي الحديث يف تغيري االتجاهات والسلوك
الشـهري، والـذي ينتمـي  العـامل اليهـودي -)Theodore Adorno( عارض تيودور آدورنـو 

 للجامهـري، ولكنـه ا باعتبـاره محركًـ؛البحـث الكمـي - ملدرسة فرانكفورت املاركسية الجديدة
الشخصـية « دراسـته الشـهرية وكـام ذكـر يف. ت الكبـريةٍّأذعن إىل أنه كان رضوريا يف املجتمعا

ن اآلراء العديـدة واالتجاهـات والقـيم إ -  وهو عىل يقني- كيف يقول الشخص«: »السلطوية
لـيس هنـاك ..  ليشء إجـاميل مـنظم؟ ا متناسـًقٍّ تشكل فعليا شـكًال- التي يعرب عنها شخص ما

تنوعة من مضامني األفكار لـدى رشائـح طريقة كافية مكتملة لالستمرار إال بقياس مجموعة م
 »ميكـن أن تتبـع لتحديـد أي الطـرق ؛الجمهور، وتحديد وسائل بطرق حسـابية متفـق عليهـا

)Adorno et al, 1950, 3(.  
 فـيام ،تعد األربعينيات يف جامعة كولومبيـا لقطـة فوتوجرافيـة للواليـات املتحـدة وأوربـا

اسـة القـوة باعتبارهـا أيديولوجيـة ، يف مقابـل  وهي در،يف ذلك الوقت اإلعالم يتعلق بنظرية
 (Lazersfeldفيلـد زكـان آدرونـو والزر .الظـروف/ دراسة التأثري كنتاج للعديد من األحـداث

(Adorno - ات يف علوم االجتامع واإلعالم واملناهجيظركون الصغري ألهم النامل - يزاال وال.  
وذج الخطـوة الواحـدة لتـأثري كانت هناك بعض األحداث التي ظهرت لتقـدم الـدعم لنمـ

 Orsonأرسون ويلـز «  لـاإلعالم، واحدة من أشهر هذه الخطوات كانت إحدى برامج الراديو
Welles«:» وجـاء يف هـذه الروايـة أن . 1938 أكتـوبر 30يف ذي تم إذاعتـه ، وال»حرب الكون  
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صـديقته يف  كـان يف طريقـه ليصـطحب ،ً عامـا25الطالب هرني برايلوتس البالغ مـن العمـر 
؛ حيـث ارتطـم مبزرعـة يف نيـوجريس بعدما سمع من خالل راديـو سـيارته أن نيـزك ،واشنطن
ننـا إ« : قـال برايلوسـيك- »أعرف أنها كانت خدعة« -يويورك تهاجم من سكان املريخ كانت ن

  .)lovgen, 2005( »1992اآلن يف عام 
سـوا مقدمـة اإلذاعـة التـي فقد ن. ولكن الكثري أخذ الحكاية عىل محمل الجد وبحذافريها

وطبًقا ملا جـاء يف مقـال الصـفحة األوىل مـن صـحيفة نيويـورك . أوضحت أنها كانت مرسحية
 لـيك ؛ هرولت عرشون عائلة يف نيوجريس خارج منازلهم مبناشف مبتلـة عـىل وجـوههم،تاميز

حيـنام وصـل برايلوسـيك إىل مسـكن صـديقته، وجـد . تحميهم من الغاز السام لسكان املريخ
 ,Lovgen(» لقد اعتقدت أن األخبار كانـت حقيقيـة«: قال برايلوسيك ،أختها تتعرث يف حذائها

ً ألنه كان قـادرا مـن خـالل حـوارات ؛ يعد برايلوسيك حالة تقليدية لتأثري قيادة الرأي.) 2005
  . وجهات نظرهملعديدة مع صديقته وأختها أن يحو

 أكـرث مـن أن» أورسون ويلز« اعة لـنامج اإلذإن األسباب التي تقف وراء التأثري الدرامي لرب
 إثر ظهـور هتلـر ؛ خطريٍ كان هناك توتر عال1938 ففي عام .توصف بالتعقيد عام تبدو عليه

   تقدم املؤرخة اإلذاعية إليزابيث ماكليود.وإمكانية نشوب حرب
Elizabeth Mcleod(فقـد سـمع الـبعض فقـط أن . ً جيدا لرد الفعل لـذلك النسـق مثاًال

  .)lovgen, 2005 (»فرتضوا أنها كانت قادمة من هتلروا «،لقذائف كانت تتساقطا
 بالغـت يف ردود -  يف منافسـتها مـع الراديـو كوسـيط- ًإننا نعرف أيضـا اآلن أن الصـحف

  .ٍّ وعدد األشخاص الذين اعتقدوا أن الربنامج كان حقيقيا،األفعال املبالغة لربنامج ويليز
  

  :ملخص
تـأثري اإلعالمـي يف بـداياتها عـىل اعتمدت نظريـة ال

استجابة الحافز البسيط، أو عىل االفرتاض ذي الخطـوة 
الواحدة لإلعـالم الجامهـريي؛ فـاألفراد يتلقـون رسـائل 

اكتـشـف ـبـول الزرزفيـلـد أن هـنـاك . ويتـفـاعلون معـهـا
 . وسطاء، مثل قادة الرأي بني اإلعالم والجمهور
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ملختلفـة لتـأثريات الجمهـور يف مواجهـة الـنامذج ًيقدم ملخصا للمفاهيم ا) 1. 4الجدول (
  .سوف يتم تناول النامذج املتعلقة باأليديولوجية يف الفصل الخامس. النظرية املختلفة

  
» نظرـيـات االتـصـال«ـسـيفرين وتانـكـارد  اـلـذي ـتـم اـسـتعارته ـمـن )3. 4(يـقـدم الـشـكل 

)Severin and Tankard's communication theories 1988( -لألعامل األساسية اً ملخص 
 عـن التـأثريات مـن مفهـوم  تحول البحث الحديث، فقدوكام سرنى الحًقا. املتعلقة بالتأثريات

 مثـل قيـادة ، مـع عوامـل متداخلـة،وسيط إىل مفهوم قوي بوسيط  القوي املبارش والالالتأثري
 James» ثـورة الـتحكم«وعمـل جـيمس بينـايجر . الـرأي وتحديـد األجنـدة وتشـكيل الـرأي

Beniger's The control revolution ،أكـرث مـن ،هتم أكرث بطبيعة مجمتع املعلوماتالتي ت 
يف كل األحوال، أضاف املؤلفون هـذا العمـل . الجامهريي عىل األفراد اإلعالم االهتامم بتأثريات

 ألنه يسلط الضوء عـىل تحـول اهـتامم البحـث يف الواليـات املتحـدة تجـاه ؛)3. 4الشكل (يف 
  .الحديث واملجتمع اإلعالم  املؤسسية التي تؤثر عىلالعوامل
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  :االنتشار
طلـق عليـه اسـم أبحـاث  أ، يف األبحـاث مسـتقالٍّ مجـاًال، وأصـبحتطور مفهوم قيادة الرأي

 حيث تخترب قضايا التبني واإلجـراءات الذهنيـة التـي يتبعهـا الشـخص، )diffusion( االنتشار
ا األفكـار ، متـر مـن خاللهـ وسـيلة اجتامعيـةما النرش فهـو، أاً جديداً فكرة أو منتجهقبولعند 

رؤيـة مفصـلة لهـذه العـادة يف نرش ) Rogers 1983(قـدم روجـرز قد و. واملنتجات الجديدة
  .االبتكارات

 جديـدة مـن كنولوجيـا جديـدة وأشـكالجدير بالذكر أن االبتكارات هي أفكار جديدة وت
رجـع إىل القـرن يئل التـي انـترشت مـن خاللهـا واالهتامم بالوسـا. السلوك والتقاليع واملوضة

 القرن عرشينيات يف الواليات املتحدة يف تالتاسع عرش، ولكن الدراسات التجريبية الجادة بدأ
 األفكـار والتكنولوجيـا الجديـدة مـن  أن يعرفوا كيـف انـترشت أراد علامء االجتامع.العرشين

يف التدفق، وما هـو الـدور الـذي لعبتـه م  اإلعالخالل الفراغ والزمن، وما هو الدور الذي لعبه
   حـديث يف حيـز محـدد االنتشـاروالحظـوا أن . االبتكارات يف التأثري عـىل التغيـري االجتامعـي
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ورأوا أنـه .  اختلفت يف الفراغ والزمن طبًقا لنامذج مختلفة من الحركـة،يف فرتة زمنية محددة
س كل األشخاص مهتمون بتبني أي  ولي، أو حتى مهتم بكل ابتكار،ليس كل شخص يسمع عن

فأحزمة مقاعد السيارات كانت متاحة عىل مدار عقـود طويلـة قبـل أن . ابتكار يسمعون عنه
يصدر قانون يجعلها إجبارية يف السيارات الجديدة، وبالرغم مـن ذلـك، ال يجـرب القـانون كـل 

لواليـات املتحـدة،  يف بريطانيـا وايءفزيون تم تبنيـه بشـكل بطـيوالتل. االناس عىل استخدامه
رمبـا يرجـع هـذا لتـوفر . 1956ولكنه تم تبنيه برسعة يف أسرتاليا بعد أن ادخل هناك يف عـام 

وقد تم . فزيونات كانت موجودة بالفعل يف بريطانيا والواليات املتحدةيالتلالربامج، وأن فكرة 
، كـام اتيوالتسـعينات يـ رمبا ألسباب مشابهة يف الثامنين؛فزيون امللون بشكل أرسعيي التلتبن

تم تبني أجهزة الحاسبات بشكل واسع النطـاق كـام حـدث مـع أفـران امليكروويـف وأجهـزة 
  .تشغيل أسطوانات الليزر

 فهم يسعون لتوصيل رسائل ،دامئًا ما تهتم املؤسسات الحكومية والخاصة بنرش املعلومات
قليديـة التنتشـار االت دراسـا وقد اعتنت ، الكبرية من السكانللمجموعات املستهدفة والكتل

 ، ونرش االبتكـارات يف املنـاطق الريفيـة،يف بداياتها بنرش سياسات حكومـة الواليـات املتحـدة
درس علامء االجتامع الطريقة التي مـن خاللهـا تـم نرش املعلومـات عـن . والعالج بني األطباء

رقوها لتبنـي هـذا  واملـدة الزمنيـة التـي اسـتغ،رعني األمـريكينيابذور الذرة الهجـني بـني املـز
ودرسوا انتشار راديو الهواة والطرق الجديدة يف التدريس، واألشكال الجديدة للعـالج . االبتكار

  .الطبي، عالوة عىل اإلشاعات، ومعرفة أخبار األحداث والرسائل الخاصة بالحمالت
تبنـي أي ابتكـار ن إ ):Everett Rogers(ولتلخيص هـذا العمـل، تقـول إيفريـت روجـرز 

  : خطواتمن خالل خمسيحدث 
 ومن خاللها يعرف الناس االبتكار، ولكنهم يعرفون القليل من التفاصيل ، مرحلة الوعي-1
  .عنه

  . ومن خاللها يظهروا املزيد من االهتامم بالتفاصيل، مرحلة االهتامم-2
  .ال   يجربونه أمس ويقرروا ما إذا كانوا ، ومن خاللها يقيموا االبتكار، مرحلة التقييم-3
  . حيث يجربونه عىل نطاق ضيق، مرحلة التجريب-4
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  . حيث يتبنون االبتكار بشكل كامل، مرحلة التبني-5
وعىل سبيل املثال، عندما تم تقديم بذور الذرة الهجني يف الزراعة األمريكية عـرف القليـل 

 ، بـهًالا قلـيًاهتاممـوا وقـد أبـد. حتاملية زيادة إنتاجيته بشـكل كبـريا وعن ،رعني عنهامن املز
 نيرعا وأخـربوا مـز، وعندما وجدوا أنه أعطى إنتاجية أعىل تبنوه،مساحات صغريةمنه وزرعوا 

. وخطوة خطوة تم تبني االبتكار بشكل واسع. نبهروا مبحاصيل أقرانهما وقد ،ن عن ذلكيآخر
 لعـب  ولكـن االتصـال مـن شـخص آلخـر،الريفي عىل التبنـي اإلعالم الدعاية يففقد ساعدت 

ن القلة الـذين تزعمـوا عمليـة اسـتخدام بـذور الـذرة عـىل ورعااملزحصل  ؛ حيثاألهمالدور 
الجامهريي، ومرروها بدورهم مع روايات مـن  اإلعالم  ومن،معلوماتهم من الباحثني الزراعيني

  .رعني آخريناخرباتهم مع الذرة إىل مز
ر اشـتناالجامهـريي يف  اإلعـالم لقد أبدى الكثري من الباحثني اهتاممهم بالدور الذي يلعبه

سيكية أن أخبـار حـدث مهـم ميكـن أن أظهرت إحدى الدراسات الكال. االبتكارات واملعلومات
 Paul( درس كل من بول شيتسالي وجـاكوب فيلـدمان ، ويف هذا الصدد.نترش برسعة كبريةت

Sheatsley and Jacob Felman ( نرش أخبار عن اغتيال الرئيس كينـدي، وأظهـرت الدراسـة
 وخـالل سـاعتني ،من األمريكان الخرب% 68 دقيقة من إطالق النار عليه عرف 30 خالل يف أنه

وتضيف الدراسة أن نصف الناس علموا الخرب من أناس آخرين يف بادئ %. 92وصل الخرب إىل 
أما النصف . ً بطريق االتصال وجها لوجه أو عرب الهاتف- الجامهريي اإلعالم  وليس من- األمر

  ).Sheatsley and Feldman, 1965(فزيون يمع الخرب إما من الراديو أو التلاآلخر فقد س
كـان أحـد . 2001 سـبتمرب 11 هناك رواية عاملية أخرى تتعلق بنرش الـوعي عـن أحـداث 

مؤلفي الكتاب الذي بني أيدينا يف ماليزيا، وكـان الوقـت حينئـذ وقـت املسـاء يف تلـك املنطقـة، 
فزيـون يف ي يف وقـت متـأخر، قامـت بتشـغيل التلنزل من اجتامعوكانت يف طريق عودتها إىل امل

 مـن وبـدًال). يب يب يس(  لتشاهد أخبار العامل عىل قناة الـ؛حجرتها بالفندق التي كانت تنزل فيه
وخـالل . ة الثانيـةرللطـائ) يس إن إن(  شاهدت تغطية الـ، وبينام كانت تقلب بني القنوات،ذلك

رتهـا بالفنـدق، وأجريـت شـخاص يف املمـر الـذي تقـع فيـه حجثوان تحدثت إىل العديد مـن األ
ً نظـرا لفـرق ؛حيـث كـان الـبعض نيـام(ية باألصدقاء والعائلـة يف غـرب أسـرتاليا تليفونمكاملات 
   ًفزيونـاتهم، واتصـلت أيضـا بأخيهـا يف بريطانيـا؛ي؛ ليك تخربهم بـأن يشـغلوا أجهـزة تل)التوقيت
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قد يكون هو الهدف التـايل، ولـيك يخـرج مـن املبنـى ألنها سمعت من املعلق أن محل عمله 
يـون، وكانـت عينيهـا عـىل فزيذا حدث خالل دقـائق مـن تشـغيل التلالذي يعمل فيه، كل ه

  .  وهي تجري مكاملاتها،فزيونيشاشة التل
  : بحوث انتشار األفكار املستحدثة أو االبتكارات

لكن من خالل وساطة أفراد عـىل تعني أن معظم األفكار الجديدة تأيت من خالل اإلعالم، و
 .شكل آراء
  :تأمل

ما هو أكرب حدث جاء بطريق الوساطة يف حياتك؟ هل تتذكر؟ أين كنت؟ كيف عرفت مـا 
  كان يحدث؟ ما هي الوسيلة التي استخدمتها لنرش املعلومات لآلخرين؟

كـل حـال، عـىل . تم السيطرة عىل تأثري النرشي ،املحكم اإلعالم يف املجتمعات املغلقة، ومع
املحمـول واإلنرتنـت والكـالم  اإلعالم هناك روايات مستمرة تظهر يف الصني وتنترش برسعة عرب

ومن بـني هـذه األمثلـة . الرسمي اإلعالم  حتى عندما يتم حجب املعلومات يف مصادر،املنقول
 يسوانهيار موقع إنشاء قطار أنفاق رئ ،الحديثة فضيحة استبعاد األطفال يف مقاطعة شانسيك

 قضـايا ،)زينشـيانج(عىل أية حال، تعد األحداث املستمرة املزعجة يف الغرب البعيـد . يف بكني
جوهرية لألمن القومي الصـيني، ولكـن قلـة قليلـة يف الـحرض عـىل ضـفاف البحـر يف الرشق 

 ،للمعلومـات اإلعـالم ر عـىل وصـولاشـتن لذلك، يعتمد اال.ليست لديهم أي فكرة عام يحدث
قوائم الربيـد  وعىل الشبكات املتاحة،نتشار االيعتمد . ن أن ينرشوا أي روايةوالناس الذين ميك

ـا ـة متاـم ـرتوين جوهرـي ـ،ًاإللـك ـات ـع ـل املجموـع ـونىل  مـث ـبكات التليـف ـع الـش ـول ومواـق  املحـم
 بـدون هـذه الوصـالت ؛ حيـث إنـه)MSN(االجتامعية أو االهتاممات الخاصة ملجموعات الـ 

ن من الصعب نرش األخبار برسعـة وبفاعليـة لهـؤالء الـذين  سوف يكو،لهؤالء الناس املتفرقني
 أو يف بعض األحيان يقومون ،ىل املزيدع بتوزيع األخبار ن ويقومو،يرغبون يف معرفة األحداث

  .بفعل مبارش
   مثـل ،أحـداثو نرش املعلومـات عـن أخبـار تباحثت العديـد مـن الدراسـات املشـابهة يف

ـالن  ـوفيتي وإـع ـناعي ـس ـر ـص ـالق أول قـم ـكا«إـط ـناعي » أالـس ـر ـص ـالق أول قـم ـة، وإـط   دوـل
  ة ثانيـة، ونتـائج الحصـول عـىل ي وترصيح الرئيس إيزنهاور بقراره السـعي لفـرتة رئاسـ،أمرييك
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لقب املالكمة للوزن الثقيل، وخرب منشور البابا بخصوص تحديد النسل، وإطالق الرصاص عىل 
ندما يوضـع نرش املعلومـات أمـام محافظ آالباما جورج واالس، ودراسة بعد دراسة ظهر أنه ع

يظهـر املنحنـى أن . نتشاراال وهو ما يعرف مبنحنى ،)S(الزمن يأخذ الرسم البياين شكل حرف 
 يف بادئ األمر، ثم ينتقل إىل أعداد أكرب برسعة، ثـم ينطفـئ يف خرب النالقليل من الناس يعرفو

  .نهاية فرتة املعرفة به
األخبـار التـي تتعلـق باألحـداث الغامضـة تنـترش ف ؛ٍّ مهـامتعد كثافة اهتامم الناس عـامًال

تنـترش ف- 11/9 مثـل اغتيـال كينـدي و-  وتصل إىل قليل من الناس، أما األخبار الحيويةء،ببط
مليلفن، ديفلـري وأوتـو إن (  80كشفت الدراسة التقليدية . كل الناسإىل ً وتصل تقريبا ،برسعة

 تزيـد مـن حجـم - وهي تعني تكرار الرسالة -)Stimulus intensity(  قوة الحافزالرسن أن 
 فمع ،الناس الذين يحصلون عىل املعلومات، إال أن هذا الحجم يتضاءل كلام زاد تكرار الرسالة

 لـذلك درسـوا تـأثري وضـع نرشات ؛مضاعفة عـدد التكـرار لـن تصـل إىل ضـعف عـدد النـاس
الجامهريي  اإلعالم  ما يجعل وهو،معلوماتية لدى املجتمعات يف مناسبة طوارئ الدفاع املدين

  .)Dafleor and Larsen, 1958(يخرج من منطقة الفعل 
  .  وتعليق ديفلري عليها بعد عدة سنني،ًويقدم املؤلفون فيام ييل ملخصا للتجربة

 ومل تـنرش ،رشات خاصـة بالـدفاع املـدين إىل مثانيـة مجتمعـات متشـابهةن ِتوزيع مثـانتم 
وتم سحب عينـة مـن كـل مجتمـع بشـكل دقيـق بعـد . لحدث عن هذا اًئاشي اإلعالم وسائل

 ؛ السكان الذين علموا عـن الـنرشة يف كـل مجتمـعاختلف عدد. ة أيام من توزيع النرشةأربع
مـن السـكان يف % 25وجـد أن .  كل مجتمـعسكانعىل  هاطبًقا لعدد النرشات التي تم توزيع

وزيع واحدة منها عـىل أربعـة مـن هذه املجتمعات علم بالرسالة املوجودة بالنرشة التي تم ت
عندما تم توزيـع نرشة واحـدة % 37٫4وعندما تم مضاعفة املعدل زادت النسبة إىل . السكان

عنـدما تـم توزيـع نرشتـني لواحـد فقـط مـن % 44لكل اثنني من السكان، وزادت النسبة إىل 
  . نرشة لكل شخص32من السكان بالرسالة عندما تم توزيع % 78وعلم . السكان
   التكرار ميكـن أن يسـاعد عـىل الـنرش، ولكـن عـرض إعـالن تجـاري أو سـيايس بشـكل إن

يف نفس السياق، سوف . ًمتكرر قد يسبب تراجعا يف نسبة الجمهور املفرتض أن يعلم بالرسالة
  ًوعـىل الـرغم مـن عـدم الرتحيـب، فـإن أمـرا . ًيعتمد هذا أيضا عـىل نـوع الرسـالة املتضـمنة

  



                                                                                          عالمنظريات ومناهج اإل 
 

 93

 حيـث إن النـاس ؛ برصف النظر عـن التكـرار،ستيعابه بشكل رسيعا ما قد يتم بتوجيه سيايس
  .تحب أن تحمي نفسها من العقاب

  : ، منهاإىل نتائج مهمة» مرشوع روفري«توصلت دراسة  
ًلعب الناس يف املدن دورا نشطا يف نرش الرسائل التي تتضمنها الـنرشاتي وهكـذا، أكـدت . ً

خصية يف نرش املعلومـات، كـام توصـلت الدراسـة يف موضـع الدراسة عىل أهمية القنوات الش
 إىل أن التدفق يسري - people's choice :الذي جاء يف two-step flow الخطوتني يذالتدفق 

وحـتـى األـشـخاص اـلـذين مل ـيـروا اـلـنرشة ـسـاعدوا ـعـىل نرش الرـسـالة، . ـعـرب أـكـرث ـمـن خـطـوة
 تم تحريرها من خالل حلقـات - نرشاتفاملعلومات التي تم عرضها لبعض الناس من خالل ال

ذي متر به اإلشاعات من شخص آلخر، وبنفس التشوهات  بالشكل ال،املواطنني يف نفس املكان
  .)Deleur and Dennis, 1981, 320-1 (التي تحدث

 عـالوة عـىل نتيجـة أخـرى، ،االبتكـاراتنتشـار اً واحدا من نتائج دراسات )S(يعد منحنى 
ويحدث هذا عندما يتم تبنـي ابتكـارات ). املجاورة يف املكان(و الجوار وهي تأثريات الهيكل أ

وعـىل سـبيل املثـال، .  دون أن تكون متصلة بشكل رضوري ببعضها الـبعض،يف أماكن مركزية
وترتك هـذه االبتكـارات بصـامتها . أظهرت بعض الواليات األمريكية قيادتها يف ابتكار سياسات

 حتـى تلحـق بهـا الواليـات ؛ً غالبا مـا تكـون بشـكل تـدريجيتي، العىل الواليات املجاورة لها
 التـواريخ التـي - »نرش االبتكـارات يف الواليـات املتحـدة«تناول ووكر يف دراسته . صقة لهاالامل

ًتبنت فيها الواليات قـدرا كبـريا مـن السياسـات سـجل األرقـام عـىل الحاسـب فـيام يتعلـق  و.ً
 »املـتـأخرة«واألـخـرى » املبتـكـرة«تخلص الوالـيـات  ـثـم اـسـ،بابتـكـارات السياـسـات لـكـل والـيـة

)Walker, 1969, 63, 880-9.(  
 يف Steven H. Chaffeeوقـد جـادل. بعوائق االتصـالنتشار االاهتمت الكثري من أبحاث 

 من أن نفرتض أن املشكلة الرئيسة تكمن يف تسهيل التغيري يف املخرجـات السياسـية بدًال«أنه 
 والتـي تـؤثر عـىل اإلجـراء ،درس القيود التي تحد من االتصالنن  يفضل أ- من خالل االتصال

  ا ً ويحـدد شـايف عـدد.)Chafee, 1975, 87(» الطارئ الذي يعمل من خالله النظـام السـيايس
 يسـتطيع  الموضـوعات فهنـاك ؛وضـوعات محـددةمن القيود، مبا يف ذلك القيود املتعلقـة مب

  ديـد مـن املوضـوعات ال تتحـدث عنهـا وسـائل هنـاك الع وً علنـا،بعض األفراد التحدث عنهـا
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» القـذر«اإلعالم، كام أن النكات الجيدة تنترش برسعة كبرية يف أمـاكن العمـل، ولكـن القليـل 
األخبـار «واملوضـوعات التـي ال تـدخل يف إطـار .  يف صـفحات الجرائـدرشتمنها هو الـذي ينـ

 ـسـاءةإتـسـبب املوـضـوعات الـتـي ـقـد ـكـام أن  ، ال ـتـنرش- »newsworthy  لـلـنرشاملـسـتحقة
  .للجمهور يتم استثناؤها من النرش مثل األفالم الجنسية

فـفـي . نتـشـاراال ـعـىل اً، ـقـد تـكـون مـصـادر املعلوـمـات نفـسـها قـيـود نفـسـهوـعـىل النـسـق
 منحـت لهـا مـع التوقـع ،الجامهريية بحرية كبرية اإلعالم الدميقراطيات الغربية تتمتع وسائل

بعمل املراقب عىل القـامئني عليهـا مـن حكومـات  وتقوم ،نرش معلومات سياسيةتبأنها سوف 
إتاحـة ًإال أن الحكومـة غالبـا مـا تكـون معتمـدة عـىل . وأقسام ومؤسسـات ومـا شـابه ذلـك

  .عىل كبت مطالب الحكومة اإلعالم املعلومات يف الوقت الذي تعتمد فيه وسائل
بري عن مطالـب يختار ما ينرشه، وعىل الرغم من أن أحد أسباب حريته هو التع اإلعالم إن

 ويعتـرب الـبعض منهـا ،األفراد وجامعات الضغط، إال أنه ال توجد مساحة لكل هـذه املطالـب
 أكـرث عـن النـاس ولـيس عـن اًإىل أن يـنرش أخبـار اإلعـالم عالوة عىل ذلك، مييـل. ًليس أخبارا

عـىل عـن تحريـر الترشيـع، مييـل إىل الرتكيـز  اإلعـالم ، عندما ينرش نفسهويف السياق. القضايا
كـام مييـل .  أكرث من الترشيع ذاته،املعارك بني السياسيني أو البريوقراطيني أو جامعات الضغط

 ،»النـواب«بعض الجمل الصادرة عن أحـد ب ويبدأ ،إىل تغطية خالف الرأي العام بطريقة فظة
إن التكلفـة الصـافية «: يقـول شـايف.  التصـويتسمه أكرث من الرتكيـز عـىلاأو من يتحدثون ب

 مثـل السـلطة واملجتمـع ، املثـال ملسـتويات أخـرىل عىل سـبي- بة الدعم بشكل مكثفقملرا
 رمبـا يـدخل يف القيـود -  مثل األجنـدة الترشيعيـة والقضـائية،خرىاألالسيايس، أو السلطات 

  .)98، 1975(» فيام يختص بهذا النوع من املعلومات اإلعالم املفروضة عىل
 اإلعالميـة الرصاع السـيايس الـداخيل يف املؤسسـات يتمثـل يف ،هناك قيد آخر عـىل الـنرش

   يف دراسـاتهم ،أظهر كريس آرجرييس وليون سـايجل وديفيـد هالبريسـتام وآخـرونفقد  ؛ذاتها
   أو املعـارك بـني األفـراد ، أن املعارك بـني األقسـام الداخليـة واملحليـة واألجنبيـة،عن الصحف

  . ًن أن يـكـون قـيـدا ـعـىل ـمـا ـيـنرش ميـكـ- ـعـىل الوـضـع االجتامـعـي والوـضـع داـخـل الـصـحيفة
يوجـد املزيـد مـن املعلومـات يف «: وبالتايل توجد قيود بني الجمهور نفسه، وكام يقـول شـايف

  أعمدة األخبار والبث اإلعالمي، ومن ثم يف أذهان الجمهور، وتظهر األبحاث املسـحية بشـكل 
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 أخـرى ة وقل،خلف الرئيسليا الع من املواطنني ميكنهم متييز السلطات ًا بسيطاًمنتظم أن جزء
  .)101، 1975(» مريضة من صانعي األخبار

 لتحديـد موقفـه يف وقـت متـأخر أثنـاء الحملـة  كلام كان ميـاًالوكلام كان الناخب جاهًال
 ,Lazarsfeld, Bevelson and Gaudet, 1944) (Bevelson( صـوته هيعطبخصوص مـن سـ

Lazarsfeld and Mcphee, 1954( . مشاركني «واكونمعظم الناس يجب أن يعالوة عىل أن «
يف أن تحـول  -بشـكل عـام  -حمـالت املعلومـات » تفشـل«ًوغالبـا مـا . اًقبل أن يتخذوا قـرار

 ما تحثه عليه، كام أن الجمهـور عنـدما تقـدم لـه معلومـات ها إىلالجمهور الذي ال يتفق مع
  .سياسية مييل إىل أن يختار منها ما يتوافق معه

  : ملخص
ظرية انتشار االبتكارات أو نرش املستحدثات، تتعلق ن

أفكـار جديـدة، (بكيفية نرش وسـائل اإلعـالم لالبتكـارات 
ــات ــات، سياـس ــات، منتـج ــام )رواـي ــالل النـظ ــن ـخ ، ـم

االجتامعي، وكيفية تبني األفراد لهـذه االبتكـارات، وهـي 
ـأثريات  ـية لـت ـة ونفـس ـراءات اجتامعـي ـدمج إـج ـة ـل محاوـل

 . من مرحلةاإلعالم وتقرتح تدفق عىل أكرث
  

  :)agenda setting (ترتيب األولويات
 ،إىل اإلعالميـنينتشـار اال لتوصيل األفكار التي نتجـت عـن أبحـاث مل يستغرق األمر طويًال

توصـل  فقـد .عالوة عىل اإلجراءات التي مـن خاللهـا يحـددون اختيـاراتهم لألخبـار واإلعـالن
فـاإلعالم . إلعالنـات لفـرض تأكيـد معـني األخبـار وانن اإلعالميني يختـاروأماكومبس وشو إىل 

ًيلعب دورا يف تحديد أو وضع األجندة ملوضوعات كل يـوم، مـع تحديـد املوضـوعات املهمـة 
فزيونيـة يألخبار التي تتصـدر نرشة أخبـار تلوتأخري موضوعات أخرى إىل درجة أقل أهمية، فا

 أو»  األجندةتحديد«ح وأطلق ماكومبس وشو مصطل  تصبح مهمة وجديرة بالتفكري فيها،،مثًال
) )agenda setting عليها.  

   ونظرية يف آن واحد، واالفرتاض املهـم هنـا هـو أن الجمهـور مييـل اًيعد هذا املدخل فرض
  وكـام . من األهمية كام تقدمه وسـائل اإلعـالمنفسه القدر بإىل أن يشاهد املوضوعات املهمة 
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عالمية سوف يعدل من ض ألجندة وسيلة إ من الجمهور يتعرإن أي فرد«: يقول جاك ماكلويد
، 1974 (»القضايا يف االتجاه الـذي خصصـته الوسـيلة املسـتخدمة / تلقيه ألهمية املوضوعات

137.(  
 »الجامهـريي اإلعالم يف ترتيب األولوياتهدف «تنبأ ماكومبس وشو يف بحثهام الرائد وقد 

)The Agenda-Setting Function of Mass Media (عـىل حـدث  اإلعـالم  يركزعندماه أن
عينة عشوائية من ل  أسئلةَّوجهاقد  و.ر ليك يرى أهمية هذا الحدث فإنه يؤثر عىل الجمهو،ما

ـاخبني يف  ـل«الـن ـا» تـشـابل هـي ـورث كاروليـن ـات الر؛يف ـن ئاـسـة  لرتتـيـب املوـضـوعات يف انتخاـب
 إىل أن زيـادة وصـالوت. لتلك املوضوعات اإلعالم ا مقارنة مع إبراز، وأقام1986األمريكية لعام 

الجامهـريي جـاءت متوافقـة مـع اإلبـراز املتزايـد لهـذا  اإلعالم اإلبراز ملوضوع أو قضية ما يف
  .)McCombs and Shaw, 1972, 176- 87(حددين املاملوضوع أو القضية عند الناخبني غري 

 ثـالثا الصـحف املحليـة ووليك يقيام املقارنة، قاما بتسجيل أجندة القضايا التـي وضـعته
 واالنتباه للقضايا واألحكـام الخاصـة بهـا التـي أجمـع ، وعادات املشاهدة،فزيونيةيشبكات تل

 لعينة أكرب مـن ا مجاًال أفسح1972جرياها أثناء انتخابات ويف دراستهام التي أ. عليها الجمهور
 Shaw and(نفسـها  ً وتوصال أيضا إىل النتيجة، الناخبنيلالجمهور عىل هيئة قطاع عريض لك

McCombs, The Emergence of American Political Issues, 1977(.  
 القضـايا ً أيضـا إىل أن الصـحف هـي املحـرك األول يف وضـع أجنـدةناقد توصـل الباحثـو

 عالوة عىل أن القضايا التي ركزت عليها الصـحف ،ورث كاروليناللناخبني يف شارلوت يف والية ن
ٍّ تأثريا عىل ما رآه الناخبون مهـام تركت،يف موسمي الربيع وبداية الصيف وعـىل .  يف الخريـفً

 بالرتكيز عـىل ،ًيف الخريف تأثريا قصري املدى عىل قضايا األجندة فزيونيالتل الجانب اآلخر، ترك
ًفزيون مرتبطة ارتباطا وثيًقا بأجندة النـاخبني يوجاءت أجندة التل. لة من القضايامجموعة قلي

  :ومن بني النتائج األخرى املهمة يف تلك الدراسة. أجندة الصحف أكرث مام كان يف ،يف الخريف
. مالت االنتخـاب الرئاسـيةستخدام االتصال الجامهريي أثناء حهناك زيادة ملحوظة يف ا -

السياسة بني أهمية  هو إبراز ،يف الحقيقة، قد يكون الدور السيايس الرئيس لإلعالم الجامهريي
  .عوامالناخبني األمريكيني كل أربعة أ
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 يـرتبط بشـكل مبـارش بكيفيـة ،عىل اهتاممات الفرد بالقضايا اإلعالمية إن تأثري األجندة -
وهؤالء األشخاص الذين يتعرضون لإلعالم بشكل متكرر يظهـرون . تعرضه لالتصال الجامهريي

 McCombs( الجامهـريي اإلعـالم مستويات أعىل يف االتفاق عىل األجندة الخاصة وأجنـدات
and Shaw, 1972(.  

 ، قام فانكهـاوزر بعمـل تحليـل ألربـع عرشةترتيب األولوياتهناك مداخل أخرى ملنهج  -
، وأقام مقارنة بني التغطية الصحفية ومجمل إحصـائيات الـرأي 1960 النتخابات رئيسةقضية 
 ،وأظهر العالقة بـني االهـتامم الصـحفي والـرأي العـام يف قضـايا تتعلـق بحـرب فيتنـام. العام

ت داخل الحرم الجامعي وأعامل الشغب، وأظهر أن االهتامم الصحفي والـرأي العـام والرصاعا
  . )Fankhouser, 1973( وصل إىل ذروته قبل وقوع األحداث

يف الصحافة  ترتيب األولوياتتأثري ) Winter and Eyal, 1981(اخترب كل من ونيرت وإيال 
يرت وإيال وروجرز قضايا التضـخم ، كام بحث ون1976 إىل 1954عىل قضية حقوق املدنية من 

 عـىل تيـب األولويـاتلرتأظهرت الدراستان تـأثريات مهمـة . والبطالة واالتحاد القومي يف كندا
 ,Weaver قد أظهرت الدراسة التـي أجراهـا ويفـر وجرابـر ومـاكومبس وإيـالو. الرأي العام

Graber, McCombs and Eyal, 1981  أنـه عنـدما ،1976عن االنتخابـات الرئاسـية للعـام 
 -  ويرغبـون يف أن يحصـلوا عـىل وظـائف عاديـة، مستوى تعليمي منخفضايكون الجمهور ذ

فزيون يختلط بعضهام ببعض يف بداية العام، ولكن مع نهايته تفسـح يفإن تأثري الصحف والتل
 ويف مناقشته لهذه النتـائج. فزيونيالطريق لتأثريات تركيز التلتأثريات وضع األجندة للصحف 

 Handbook of (: كتـاب والـذي نرش يف،ص بـهاكتب ماكسويل إي ماكومبس يف الفصل الخ
Political Communication, Maxwell E. McCombs, 1981.(  

أكـرث مـن تعـرض عديـدة، مـرات تعرض قارئ الصحف ملعظم القضايا  مبرور الوقت يهنإ«
  .»فزيونيظريه الذي يشاهد األخبار يف التلن

 ماكومبس واحدة من دراسـاته التـي قارنـت بـني مـا تحـدثت عنـه وسـائلًأيضا يقدم لنا 
  :، يقولمع ما تحدث عنه الطلبةاإلعالم 
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 التـي ال يـتم الحـديث عنهـا ،هناك العديد من املوضوعات ذات االهتامم الشخيص الكبري
فمعظم مضمون املحادثات اليومية يتكون مـن أمـور تافهـة ولقضـاء . مع العائلة أو األصدقاء

  .لوقت، يف الوقت الذي يتم تجاهل القضايا املتالزمة وامللحةا
 يتعلـق بفضـيحة ،ًأيضا، أظهرت دراسة الرأي العـام للطلبـة الجـامعيني يف موضـوع واحـد

 معتـربين إيـاه أكـرث املوضـوعات ، أن معظم الطلبـة تحـدثوا عنهـا بشـكل متكـرر،ووترجيت
لبـة أن قضـايا الطاقـة والبيئـة هـي فقط من الط% 10وعىل النقيض اعترب . الشخصية أهمية

 أكـرث مـن يف كل األحـوال،.  عنهان وهي أكرث املوضوعات التي يتحدثو،أهم القضايا الشخصية
هي أكرث اهتامماتهم الشخصية، بينام قال نفسها ن القضية العامة إ نصف الطالب بقليل قالوا

ة عامة أخرى، وقال أقـل أكرث من الثلثني أنهم تحدثوا عن فضيحة ووترجيت أكرث من أي قضي
  .ن ووترجيت كانت أكرث املوضوعات الشخصيةإمن نصف الطلبة 

ترتيـب دور تـأثري ن إيقـول . ترتيـب األولويـاتيضع ماكومبس بعض القيود عـىل نظريـة 
 ، فبعض املوضوعات تتمتع بحساسية أكرث مـن غريهـا؛اٍّنهائي ًا يف الصحافة ليس تأثرياألولويات

الجامهريي هو املؤثر الوحيد يف إبـراز  اإلعالم كام أنه ال يدعي أن. لصحافةفيام يتعلق بتأثري ا
 ،ن تأثريات وضع األجندة التـي تـم استعراضـها ليسـت منسـجمةفإعالوة عىل ذلك، . القضايا

الجامهـريي ال  اإلعـالم نإًويقـول أيضـا . من األهمية يف كل األحوالنفسه وليست عىل القدر 
 فإنـه مييـل إىل أن يـربز مالمـح ،ً ولكن نظرا لالختيارات، وقضايايقدم فقط مفاتيح موضوعات

معينة لألشخاص واألشياء املرتبطة بهم، فليس كل عنرص يف الشخص أو القضـية أو الفكـرة أو 
  .)McCombs, 1981, 134(ًالحدث يف األخبار يعد خربا 

 االهتامـمـات  ـمـن البـنـود يف أجـنـدة أـكـرب يفاً واـحـداًتـعـد السياـسـة بـنـد«: ًأـخـريا يـقـولو
ن السياسة تكون عىل األجندة الشخصية لدى معظم الناس ملدة قصرية أفقد وجد . الشخصية

 هو وضع السياسـة ، للصحافةرئيسةفواحد من األدوار السياسية ال. االنتخابات فقط أثناء عام
  .)McCombs, 1981, 135(» عىل األجندة يف مركز بارز أثناء عام االنتخابات

دميقراطيـة، الغـري يف املجتمعات  اإلعالم ول أبحاثن نتذكر هذا عند تناأب مرة أخرى يج
 ،ومن الجدير بالذكر أن املسافة التي يشعر بها الناس يف حياتهم اليوميـة يف األمـور السياسـية

ـري ـل التغـي ـا مـسـاحة ـصـغرية لتفعـي ـي بـه ـدول الـت ـنعكس ـصـداها يف اـل    بـسـبب أن النـظـام ؛ـي
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 ليك نرى عند أي نقطـة توجـد ؛ك حاجة إىل املزيد من إجراء بحوث فهنا،مغلق أمام املشاركة
 مـام يزيـد أو يقلـل مـن الـوعي ؛ أو نقص يف الحرية ليك نتخـذ إجـراء،حرية ليك نتخذ إجراء

  .السيايس وعند أي مستوى
  :Priming الذروة واألهمية أ )Framing( نظرية اإلطار

 مـن أجـل تبنـي موقفهـا يف ؛ة جمهورهـاإلثـار -إبـراز قضـية مـا  اإلعالم إذا أرادت وسائل
 الضـوء عـىل إن عليها أن تجذب االنتباه وتلقـي ف- )اإلعالمية  أجندة الوسيلة(القضية املثارة 

  . يعرف باإلطارماوهو  ، بعينهاراءآ وموضوعات
ًتشتمل نظرية اإلطار يف جوهرها عىل االختيار واإلبراز، وليك تصنع إطارا يجـب أن تختـار 

 ، وتعمل عىل إبرازها من خالل نص اتصايل عن طريق التكرار، ملفاهيم حقيقيةبعض الجوانب
  ).Entman, 1993, 52-3(أو ربطه برموز ثقافية مألوفة 

 من خالل تبديل الوزن النسبي الذي يعطيه ،ا أو تغري سلوكًاًأما ذروة الوسيلة فهي تثري رأي
 يـرتبط اإلطـار .)Mendelsohn, 1996, 113( تشكل التقييم النهـايئ ،الناس العتبارات عديدة

 ويقلـل مـن أهميـة ، فاإلطـار يعمـل عـىل إبـراز عنـارص بعينهـا يف الخـرب؛بالذروة أو األهمية
الذروة أو األهمية وانتشار التفعيل هام اآلليات التي مـن خاللهـا تحـث إن . معلومات أخرى

  . وردود األفعال العاطفيةطارات اإلخبارية العمليات الفكريةاإل
 قياسعىل أنها مثال لنموذج معتدل لترتيب األولويات ًالبا ما تم االستشهاد بنظرية غ

ًميكن أن يكون مؤثرا؛ ألنـه  اإلعالم ويرجع هذا إىل أن النموذج يقرتح أن. لتأثري اإلعالميا
نويـل يـذهب . يستطيع أن يؤثر عىل كم االنتباه الذي يعطى لخرب أو اللغة املسـتخدمة

  ، ويقـول ترتيـب األولويـات إىل أبعـد مـن ذلـك يف Noelle- Neumann, 1977نيومان 
الذين يرون ، ً ميكنه أن يولد خوفا باالنعزال بني الناس،ًيصنع مناخا للرأي العام اإلعالم نإ

. )Spiral of Silence( الصـمت  دوامـة مـام يـؤدي إىل؛»املنـاخ«هم خارج هـذا ءأن آرا
 وجهة نظر قلة مـن النـاس،  ميثلوندون أنهميعتقويرى نويل نيومان أن األشخاص الذي 

 يف املنـاظرات العامـة، بيـنام هـؤالء الـذين يـرون ما مييلون إىل أن يلتزموا الصمت عادة
ألن ًنظـرا و.  فـإنهم مييلـون إىل أن يعلنـوا عـن آرائهـم،أنهم ميثلون وجهة نظـر األغلبيـة

ا تـتم بصـورة االتصـال ً ونادرا م،معظم املناظرات العامة تكون عن طريق وساطة وسيلة
   فـإن معظـم النـاس ال يجـدوا وسـيلة ملعرفـة أفكـار - الشخيص يف املجتمعات الحديثـة
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 ملعرفة ما يفكر ؛ عىل اقرتاعات الرأي العام، أو عىل تقديرات أخرىناألغلبية، ومن ثم يعتمدو
ة يف قضـية مـا، يصدر الناس أحكامهم عن ما إذا كانوا ينتمون لألغلبية أو األقليـ. نوفيه اآلخر

ٍّامعيـا، وال تً خوفا من أن ينعزلـوا اج؛يلتزمون الصمتتقدوا أنهم ينتمون لألقلية فإنهم فإذا اع
 يعرب ما تراه عىل بناء  الصمت؛ ألن الناس تستجيبقياس حجم دائرةتستطيع اقرتاعات الرأي 

، ولكـن عالمي القوينظريات التأثري اإل نويل نيومان يعود إىل  أنوميكننا أن نرى.  األغلبيةعن
  .تفاعل الجمهور اإليجايبعامل ينفي  ال

  : ملخص
تفرتض ترتيب األولويات أنه عندما يتعرض واحد مـن 
الجمهور ألجندة وسيلة معينة، فإنه سوف يعـدل تقبلـه 
ألهمية القضايا يف االتجاه الذي يتفاعل مـع كـم االنتبـاه 

تيـب املخصص لهذه القضايا يف الوسـيلة املسـتخدمة، وتر
 .األولويات هو مثال لرؤية معتدلة لتأثري اإلعالم

  :االستخدامات واإلشباعات
 اإلعـالم يفترتيـب األولويـات  جاءت أبحاث االستخدامات واإلشباعات ليك تكمل دراسات 

واإلشباعات التي يحصـلون عليهـا  اإلعالم الجامهريي، وهي تتعلق باستخدام الجمهور لوسائل
 نرشت أول دراسات هذا املجال يف األربعينيات، وقد تناولـت الرتفيـه وقد. من هذا االستخدام

قد درسوا الطرق التي من خاللها و. ون السيايس لإلعالم الجامهرييأكرث مام تعاملت مع املضم
 واإلشباع الـذي ،غاز يف الراديو واملوسيقى الكالسيكية واملسلسالتلاستخدم الجمهور برامج األ

  .حصلوا عليه من كل هذا
ـوملر وتعــد دراســة ـل وـب ـوان ) Blumler and McQuail ( ماكوـي ـون : "بعـن   التليفزـي

ـة ـتخدامات - )1969 ("يف السياـس ـة االـس ـيايس لنظرـي ـال الـس ـال االتـص ـة يف مـج ـهر دراـس  أـش
  وقـد توصـلت الدراسـة إىل . 1964عـام لعن االنتخابات العامة الربيطانية كانت  وشباعات،اإلو

ـ ـانيني اـس ـاخبني الربيـط ـائلأن الـن ـالم تخدموا وـس ـرارات  اإلـع ـدعم الـق ـايب، وـل ـه االنتـخ   للتوجـي
  ـهـؤالء اـلـذين و.  ولإلـثـارة،ملـنـاخ الـسـيايسـعـىل ا وـلـإلرشاف الـعـام ،االنتخابـيـة الـتـي اتـخـذوها

عـنـدما رأوا اـملـادة ألنـهـم  فعـلـوا ذـلـك ،الجامـهـريي اإلـعـالم فـضـلوا االبتـعـاد ـعـن السياـسـة يف
  عـالوة عـىل .  أو ألنهم مل يجدوا فيها اسرتخاء،ب التحزب أو بسب،ة شعروا بأنهم غرباءيالسياس
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رض  لـدعم أو فـ؛ تخـدم النـاخبني الربيطـانيني بشـكل أفضـلتأنهم وجدوا أن الصـحف كانـ
  .خدمهم بشكل أفضل من ناحية اإلرشاد االنتخايب التليفزيون اتجاهاتهم السياسية، وأن

الجامـهـريي ال  اإلـعـالم  جمـهـورـسـتخدامات واإلـشـباعات ـهـو أن لالاألـسـايسإن االـفـرتاض 
 كـام ،)حافز الوسـيلة(يشتمل عىل أشخاص سلبيني تم استخدامهم من خالل الحافز اإلعالمي 

وتقـول .  ميارسـون الحريـة يف اسـتخدامهم لإلعـالمهملكن، هو الحال يف منوذج التعلم بالحافز
أخـرى تقـول نظريـة و. األكرث إفادة لهـم اإلعالمية نهم يستخدمون الوسيلةإإحدى النظريات 

نـهـم إونظرـيـة ثالـثـة تـقـول .  ألن يفعـلـوا ـهـذااً ـلـديهم دافـعـنـهـم يـسـتخدمون اإلـعـالم؛ ألنإ
ولكـن مـن األمـور .  للبقاء خارج إطار التأثريهم من مجهوداًباعتباره جزء ؛ اإلعالميستخدمون

ا  ويفـرتض أننـ،هـو هـدف موجـه اإلعالميـة الجوهرية يف هذه النظرية أن استخدام الوسـيلة
 بذاته إلشباع هـذه ًاإلشباع حاجات معينة، وأننا نختار وسيلة بذاتها ومضمون اإلعالم نستخدم
 السـن : والتي تتضـمن عنارصهـا،وتتحدد هذه االحتياجات طبًقا للبيئة االجتامعية. الحاجات
  .حالة االجتامعية واالنتامء للجامعة والسامت الشخصيةالوالنوع و

ن البـاحثني يف إ )Katz, Blumler and Gurevitch(ريفتش قال كل من كاتز وبالملر جـو
  :االستخدامات واإلشباعات يتناولون

، أو إلعـالم الجامهـريياألصول االجتامعية والنفسـية لالحتياجـات التـي تحقـق توقعـات ا
االنـدماج يف أنشـطة أخـرى، أو أشكال مختلفة مـن التعـرض لإلعـالم،   تقود إىل،مصادر أخرى

  . )35 -11، 1974(ة  رمبا ال تكون مقصود، التيخرىاألتبعات ال واتالحتياجاإشباع تؤدي إىل 
  ـمـن خالـلـه العـطـاء واألـخـذ ـمـن  أن االتـصـال إـجـراء تـبـاديل، تتـبـادل األـطـراف نيفرتـضـوو

   ، التـيًواقرتحـوا أيضـا دراسـة االحتياجـات املتعلقـة بـاإلعالم. ًقيم متسـاوية تقريبـاباالتصال 
 -  جـاميل– عـاطفي(واحتياجـات عاطفيـة ) املعلومـات( إدراكيـة تم تصنيفها إىل احتياجـات

  الـبعض قـد يحصـل عـىل . هروبيـةً، وأيضـا احتياجـات اجتامعيـة تكامليـة و)وشخص تكاميل
  ك ـتـذهب ذللـ ؛ مـن األخـبـار أو املسلسـالت أو دراـمـا الجـرائم أو بالكتـب أو الـصـحفالرضـا

حتياجـات الجمهـور وأهـداف معظم دراسات االسـتخدامات واإلشـباعات أبعـد مـن وصـف ا
ـاتز وـجـوريفتش وـهـاس ـوا ) ,Katz, Gurevitch and) 1987Haas اإلـعـالم، ولـكـن ـك   ذهـب

  ضـمن مـا  - شـخص يف إرسائيـل، وتوصـلوا 1500إىل أبعد من ذلـك يف دراسـة أجريـت عـىل 
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  اإلعـالمأكـرث أهميـة مـن اإلعالميـة غـري املبحـوثني اعتـربوا أن املصـادر أن إىل –توصلوا إليـه 
الجامهريي كان  اإلعالم ن، وأنو عنها الباحثالجامهريي يف إشباع كل االحتياجات التي استقىص

أكرث أهمية لهؤالء الذين انفصلوا عن عائالتهم وأصدقائهم وبلـدهم ومجـتمعهم، ووجـدوا أن 
 صـنفوا الصـحف عـىل - ن شئون الدولة واملجتمع مهمة بالنسـبة لهـمإاملبحوثني الذين قالوا 

  .يخدم أعظم تنوع لالحتياجاتالتليفزيون وسيلة األكرث أهمية، وأن  الأنها
 فإن درجة اسـتيعاب -  يف املواداًيقدم لألفراد تنوع اإلعالم  أن من هذا أنه عىل الرغميشري

وإذا كان هناك توافق حميم بني هدف . الفرد ألي من هذه املواد يعتمد عىل أسباب تقييمها
 فإن الرسالة - ع أو املشاهدة والرسالة الصادرة من الوسيلة املفضلةالفرد يف القراءة أو االستام

 ، الـدافع والرسـالةبـنيتكون لديها الفرصة األكرب للتأثري، ولكن إذا مل يكن هنـاك توافـق كبـري 
فزيـون يف يملثـال، إذا كـان الشـخص يشـاهد التلوعىل سبيل ا. فسوف تكون فرصة التأثري أقل
الـسـرتخاء، فإـنـه ـسـوف ـيـرى القلـيـل أو ـقـد ال ـيـرى أي تبـعـات األـسـاس ـمـن أـجـل التـسـلية وا
اث أن هؤالء الذين وقد أظهرت األبح.  أو حتى األفالم الوثائقية،للمداخالت السياسية املتلفزة

 لديهم معلومات أقل من هؤالء الذين يستخدمونه مـن أجـل ،لإلبداع التليفزيونيستخدمون 
  .عىل اإلطالق التليفزيونذين ال يستخدمون ل أو أقل من هؤالء ا،الحصول عىل معلومات

 مـا يريدونـه مـن الوسـيلة نيفرتض منهج االستخدامات واإلشباعات أن النـاس يستخلصـو
 - the hypodermic( نظرية الحتمية للتأثري العميـقالنظرية بهذه ىاإلعالمية، وبذلك تتفاد

eff ect(،أو رد فعل الحافز  )stimulus–response(ن املعلومات إة التي تقول ظري، وهي الن
وأن الجامهريي يكون لها تأثري مبارش عىل رؤيـة النـاس للعـامل،  اإلعالم التي تم بثها من خالل

ًوهـي أيضـا .  األساس الذي بني عليـه فهمنـا لهـذه األحـداثلألحداث هي اإلعالمية التغطية
؛ ألنهـم  فيهـارغـوبملاغـري سـية  الرسائل السيا عنن الناس تبعدإتتفادى النظرية التي تقول 

 واإلدراك الـحيس واالحتفـاظ ،)التعـرض االختيـاري(ببساطة يختارون ما يرغبون التعـرض لـه 
يقـول .  selective exposure, selective perception and selective retention االختياري

  :بريي وبيتي وهاجز
  مـننون الناس يستخلص واإلشباعات يقرر أن منوذج االستخداماتإمن البساطة أن نقول 

ما يحتاجونه، فإذا كـان النـاس يطلعـون عـىل منـاظرات االنتخابـات الرئاسـية بهـدف اإلعالم 
   فـإن االحتامليـة أن املنـاظرات سـتكون - الحصول عىل املزيد مـن املعلومـات عـن املرشـحني
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ص أمـا إذا شـاهدوا املنـاظرات ليؤكـدوا عـىل وجهـات نظـرهم بخصـو. مؤثرة عىل تقييامتهم
وإذا كـان االطـالع . اٍّضعيفة بشـكل كبـري جـداحتاملية تغيري االتجاه تكون  فعندئذ ،املرشحني

 فـإن -  التصادم بني شخصـيات النجمـني السياسـيني مشاهدةعىل املناظرات بغرض الرتفيه يف
للحصـول  التليفزيـونوالناس الـذي يعتمـدون عـىل . امادة املناظرات سوف يتم التغايض عنه

. ت سياسية يكون لديهم مستويات منخفضة مـن النشـاط السـيايس واملعلومـاتعىل معلوما
لـيس لـديهم القـدرة عـىل  التليفزيـون األفراد الذين يعتمدون عـىل وقد يكون هذا نتيجة أن

 فهدفهم األسـايس قـد يكـون التسـلية أو ؛الدخول عىل املعلومات من أجل أهدافهم األساسية
امد ـعـىل  يـكـون االـعـت- وذج االـسـتخدامات واإلـشـباعات وطبقًــا لنـمـ- بـعـد ذـلـك. االـسـرتخاء
 Pierce, Beatty(  باملستويات املنخفضـة للمعلومـات السياسـية والـوعيًارتبطم التليفزيون

and Hagner, 1982, 113- 14.(  
  

  : ملخص
تتعلق بحوث االستخدامات واإلشـباعات باسـتخدامات 

ون الجمـهـور لإلـعـالم الجامـهـريي واإلـشـباعات الـتـي يحـصـل
ويركز هذا املنهج يف املقـام األول عـىل الفـرد يف . عليها منه

الوـقـت اـلـذي ـتـدلل فـيـه ـعـىل وـجـود أـهـداف اجتامعـيـة 
 .لإلعالم

  
  :الجامهريي يف املجتمع اإلعالم هيكل ووظيفة

وظـائف احتياجات الجمهور املختلفـة تشـبعها ن إتقول نظرية االستخدامات واإلشباعات 
بحثيـة عىل هذه الوظائف مـن خـالل ورقـة  ارولد الزويل الضوءه سلط قد و،دة لإلعالمعدي
 The Structure and Function»ال يف املجتمـعهيكل ووظيفة االتصـ «: بعنوان،1948عام 

of Communications in Society.   
  »رؤية منقحة: جمهور التليفزيون «:لر وبراون هذا البحث يفمعرض ماكويل وبلووقد 

The Television Audience: A Revised Perspective, 1972  ، وقـدم الزويـل ثـالث
  :، هي وظائف
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  . الرقابة البيئية-
  . العالقات املرتابطة بني جميع أطراف املجتمع يف التفاعل مع البيئة-
  .ٍاث االجتامعي من جيل إىل الجيل تال انتقال الرت-
وقال الزويل .  وهو الرتفيها،ًابع رًا هدفCharels R. Wright ,1975 ضاف شارلز آر رايتأ

  :ن أهدافه الثالثة يؤديها ثالثة من املختصنيإ

م عـىل هؤالء الذين يقومون بدراسات مسحية للبيئـة السياسـية للدولـة ككـل، وهـ -
  .ماسيون وامللحقون الدبلوماسيون، واملراسلون األجانب الدبلو:سبيل املثال

 . مثل املحررين والصحفيني والخطباء،والبيئةككل هؤالء الذين يربطون بني الدولة  -

 مثـل املعلمـني يف العائلـة ،هؤالء الذين ينقلون ردود الفعـل مـن القـديم للحـديث -
 .واملدرسة

علـم االجـتامع السـائد يف ( الزويل عىل الظاهر والباطن لإلعـالم الجامهـريي يعكس تركيز
مقارنـة (ازن يف املجتمعـات  أكد عىل دور الهياكل والتو؛ حيثالوظيفية البنائية ،)ذلك الوقت

وجه الزويل األسئلة التالية عىل أنهـا منـوذج ). بالتأكيد عىل الرصاع والتغيري يف الفكر املاركيس
مـن؟ يقـول مـاذا؟ يف أي قنـاة؟ : لدراسة الوظائف االجتامعية لإلعالم الجامهـريي يف املجتمـع

تحليـل :  وهـي،التصـال منـاطق متوافقـة لدراسـات اإن هناك خمـسن؟ وبأي تأثري؟ وقال مل
والراديو  التليفزيوندراسة (وتحليل الوسيلة ، )لقي دراسة ما(وتحليل املضمون ، )من(املراقبة 

دراسـة تـأثري الرسـائل (التـأثريات  تحليـل و، )دراسـة الجمهـور(تحليل الجمهور و، )والصحف
  ).اإلعالمية

لخفـيـة لالتـصـال بـعـض الوـظـائف املحتمـلـة الظاهرـيـة وا - بعـمـق  -  )1975(لـخـص راـيـت 
فعىل سبيل املثال، قد تكون الوظائف الظاهرية لحملة إعالميـة هـي تعبئـة الـرأي . الجامهريي

 قـد ،أما الوظيفة الخفية للحملة. العراقتم غزوها من قبل ) مثل الكويت(العام لتأييد دولة ما 
قد تكون لهـا  ،تعمدةاملغري رب مع الكويت، والوظائف الخفية تكون دفع بلدك للدخول يف الح

  مـا :  بتوجيـه السـؤال لوظائف الزويـل املزيـد مـن التعقيـديعطي رايت. آثار إيجابية أو سلبية
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ورقابـة ) 5(ومساوئ االتصـال الجامهـريي ) 4(والخفية ) 3(الظاهرية ) 2(الوظائف ) 1(هي 
 املجتمـع )9(تسـلية و) 8(انتقال الثقافة و) 7) (وظيفة التحرير(وترابط العالقات ) 6 (األخبار

  والنظم الثقافية؟) 12(والجامعات الفرعية ) 11(والفرد ) 10(
  :الوظائف االجتامعية للصحف

. الوظـائف االجتامعيـة لالتصـال الجامهـرييبعض أيدت نتائج البحوث الفروض الخاصة ب
 يف ،إلعالم الجامهـرييايف   وظيفة الرقابة)Berelson, 2004(سون  بريلدعم ،فعىل سبيل املثال

 »؟لصـحفيعنـي فقـداننا لمـاذا  «:جاءت ضمن مؤلفـه والتي ،دة من الدراسات الشهريةواح
أجـرى  و،1945ً ملدة سبعة عرش يوما عـام  أكرب مثانية صحف يف نيويوركوب موزععندما أرض

قـراء  مـن 60مكتب األبحاث االجتامعية التطبيقيـة بجامعـة كولومبيـا مقـابالت مكثفـة مـع 
  .هم افتقاد الصحيفة لتحديد ماذا يعني ل؛الصحف

وجد املكتب أنه عىل الرغم مـن أن معظـم املبحـوثني أشـادوا بقيمـة الصـحيفة كمصـدر 
  الصـحيفة كمصـدروامل يستخدمكل املبحوثني   إال أن- علومات عن الشئون العامةللم» جاد«

عـدد قليـل بـأنهم أجـاب  ؟صـحيفتهمبافتقادهم قدوا  ماذا ف:لوائوعندما س. لتلك املعلومات
ليك يكونوا عىل علم «نهم يستخدمون الصحيفة إالكثري منهم ، وقال »الجادة«قدوا األخبار افت

 لوا عن أخبار بعينها افتقدوها يف األسبوع السابق مل يستطع حـوايلئ، وعندما س»باملستجدات
وعند تقديم .  مثل جرمية قتل، بينام أجاب البعض بأخبار غري جادة،النصف أن يحدد أي خرب

 يفتقدوا قـراءة أي  أجاب الثلث بأنهم مل،تة أخبار يف الصفحة األوىل لألسبوع السابققامئة بس
 عـىل ، أثنـاء إرضاب الصـحفيعرفوا مـاذا كـان يجـرينهم مل أ اعرتف الثلثان بمنها، ومع ذلك

حوايل النصف فقط مل تكن لديهم أيـة فكـرة عـام كـانوا يريـدون معرفتـه عـن ن الرغم من أ
» الجـادة«أن الشعور بفقد الصـحيفة مـن أجـل قيمتهـا اإلخباريـة «: سونويعلق برييل. العامل

ال يعنـي أن الصـحف مل  ولكـن هـذا ، مل يكـن هـذا هـو الـرد التلقـايئإن و،ًيبدو أمرا مقبـوًال
   ).Berelson, 2004. 256( »هايفتقدها قراؤ
افتقـد الـبعض و ،بـار الجـادةافتقـد الـبعض الصـحيفة ألنهـم افتقـدوا األخفقد وكام رأينا 

 كانـت بالنسبة آلخرين فقـد ومة،دم تعليقات عىل األخبار املهاألعمدة اليومية التي كانت تق
   ؛نهم قد أعيقوا بشكل ماإ قال النصف قدورش يف حياتهم اليومية، تساعد بشكل مباالصحيفة 

  



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 106

صـحيفة، ًألن البعض مل يكن قادرا عىل متابعة الربامج اإلذاعية بدون دليل اإلذاعة املنشـور بال
 ألنهم مل يستطيعوا معرفة األفالم التي كانـت معروضـة، ؛كام أن البعض مل يذهب إىل السينام

كام أن البعض افتقد معلومات عن التجارة واملال وسوق األوراق املالية، عالوة عىل أن العديد 
صفحات  القراء املنتظمني ل، كام أن بعضاألشياء التي تهمهمعلومات عن من النساء افتقدوا م

  .الوفيات كانوا خائفني من أن متوت معارفهم دون أن يعلموا عنهم
. »هروبيـة« وهي وظيفة ،للرتويح عن النفسًأيضا استطاعت الصحيفة أن تكون لها قيمة 

 ذات األخبارتطور األحداث يف رواية هزلية، كام افتقد البعض متابعة بعض األشخاص افتقدوا 
  . اإلنساينالبعد

بـل . هؤالء األشخاص كان من الصـعب فصـلهم عـن املجتمـع بشـكل عـاممن الواضح أن 
 منها، فالشخص الذي جاء من مدينـة صـغرية اًيبدوا أنهم استخدموا الصحيفة ليك يكونوا جزء

عرفـة كـل النـاس يف  ملأقرب طريقـةكستخدم الصحيفة كان ي -حيث كان يعرف كل الناس  -
 األعمدة والشخصيات العامة التي كان يكتـب ن كانوا يرون أنفسهم يف كتابوآخرو. نيويورك

 عنها يف الصحف، عالوة عىل أن آخرين كانوا يرون أنفسهم يف األشـخاص الـذين كـانوا أبطـاًال
ً أيضا استخدم العديد من النـاس الصـحف كـدليل لألخالقيـات ، اإلنساينالبعدللحكايات ذات 

ون من الصعب أن نخرج من هذه ولن يك.  أو كدعم لوضعهم االجتامعي،االجتامعية السائدة
 االجتامعية لإلعـالم الجامهـريي  أن الوظائف، التي ترىلي نظرية الزوبتأكيدالدراسة الصغرية 

  . الرقابة عىل البيئة ونقل الرتاث االجتامعيهي
  :تأمل

ها أكرث؟ وما وسيلة إعالمية؟ وما هي الوسيلة التي ستفتقد» غياب«ما الذي ستفتقده من 
  ؟ الصحف؟ موقع صحفي عىل اإلنرتنت؟ الراديو؟التليفزيون؟ الذي سنفتقده

 وبـأي ،»الغيـاب« باعتبارهم ثالثة أشكال يحـددوا نـوع ؛فكر يف الوقت واملكان واملضمون
  .طريقة سوف تفتقد الوسيلة

  :الوظيفة التكاملية لإلعالم الجامهريي
 جـزء ال غنـى ة بها هـياملرتبط اإلعالم ا من اآلن أن الصحيفة ووسائلًالبد أن يكون واضح

  » وظـائف تكامليـة«باعتبارهـا ذات  -الجامهـريي  اإلعـالم ففكـرة. ةعنه يف الحياة االجتامعيـ
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 Morris ويتز وـمـوريس ـجـانواغو، مـثـل ـبـارك وورث،تبناـهـا عـلـامء االـجـتامع ـمـن ـشـيك -
Janowitz(الصحافة املجتمعية يف بيئة حضارية «: يف مؤلفه« The Community Press In 

an Urban Setting أن هنـاك عالقـة تبادليـة بـني ويـرى جـانوويتز. 1952، الذي صدر عـام 
الحرض وإعالمه الجامهـريي، فـاإلعالم يقـدم قنـوات للمعلومـات والرمـوز املطلوبـة للتكامـل 

لتكدس السكاين الكبري للناس داخل املدن، وهذا التكـدس يتحـول إىل وا ،والتضامن االجتامعي
  .الجامهريي اإلعالم ي ألن تدعمجامهري عريضة تكف

ًرفض أيضا وجهة النظـر فردية والفوىض، كام أنه  فكرة أن املدن تخلق الالجانوويتز رفض 
 من أن  بدًال،ن النظام األخالقي مرتبط بالوظائف الفردية واالهتاممات االقتصاديةالتي تقول إ

اطني املدن يف الوقت الحـديث ى أن قأرقد ًيكون مرتبطا بنظام املجتمع االجتامعي املحيل، و
وبالتايل . يقسموا حياتهم بني ضاحيتهم التي يعيشون فيها، وأماكن أعاملهم البعيدة يف املدينة

 والسـؤال الـذي ،تكون املدينة عبارة عن مجموعة من العـوامل الصـغرية واملجتمعـات املحليـة
 تكان ما إذا كان -يكاغو  يف شاٍّ محلياً مجتمع75التي شملت  -ه يف دراسته نطرحه ليجيب ع
ساعدت عىل احتواء أنشطة املجتمع املحيل والتمييز، وعن مـا إذا كانـت قد صحافة املجتمع 

وعـىل الـرغم . وكانت اإلجابة أنها تفعل. قد ساعدت عىل ربطهم بأنشطة غري محلية ومتييزها
إال  -  ماليـةصدرت لتحقيق أربـاح )Community newspapers( من أن صحف املجتمعات

ًأنها قدمت نطاقا واسعا من االحتياجات االجتامعية والسياسـية   وبالتـايل، وكـام يقـول رايـت،ً
وملـا كانـت الصـحف . ة، استطاعت أن تضيف وظـائف خفيـة إىل وظائفهـا الظاهريـ)1975(

 يف إطـار ةاليومية التي تصدر عىل نطاق واسع مل تستطع أن تربز هوية كل ضاحية عـىل حـد
  . لذلك استطاعت صحف املدن الصغرية أن تقوم بهذه الوظيفة،املدينة الكبرية

لقد استطاعت صحافة املجتمع املحيل أن تكون مرتبطة يف عملها عند كل نقطة باالتصال 
ومن هنا عملت . الشخيص الذي ربط بني العاملني يف الصحيفة وقادة املجتمع وقراء الصحيفة

الكلمـة  «غـري الرسـميواالتصـال » فة اليوميـةالصحا«الجامهريي  اإلعالم بني وسطيف منطقة 
  .»املنقولة

  :تكامليةالغري جربرن والوظائف 
الجامهريي، البد مـن عـرض الـرؤى األكـرث  اإلعالم املتفائلة عنجانوويتز عىل عكس نظرة 

 ويعمـل ،الجامهريي يساعد عىل محو العالقات األساسية اإلعالم  أننًتشاؤما لهؤالء الذين يرو
  .االلتزام بقواعد املجتمع والقيمعىل إضعاف 
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تعني أن اإلعالم قد يعمل عىل محـو : لإلعالم الجامهريي) املتناثرة(الوظيفة غري التكاملية 
  .العالقات الشخصية واألوارص االجتامعية
تعني أن اإلعالم يقـدم قنـوات معلوماتيـة والرمـوز : الوظيفة التكاملية لإلعالم الجامهريي

  .التضامن االجتامعي يف املجتمع الحديثاملطلوبة للتكامل و
سلسـلة مـن " أساليب منعـه وملسببات العنف املتحدة اللجنة القومية يف الواليات"أجرت 
 االغتيـاالت السياسـية والشـغب بشـأن الكبري يف الستينيات ً نظرا للقلق؛ عن العنفالدراسات
 كـل دراسـة حـول -ني ومعه فريق من البـاحث - )George Gerbner,1970(أجرى . والجرمية
رتون الصـباحية يف يـوم ا عـالوة عـىل بـرامج الكـ،وقت الـذروةالتي تذاع التليفزيونية الربامج 

، وبالتـايل أصـدروا أول 1968وقارنوهم بأسبوع يف عـام ، 1967عام اعتيادي السبت يف أسبوع 
 كانـت التليفزيـون أن صـورة العنـف يف رنب مـن ملفـات العنـف السـنوية، كتـب جـرسلسلة

 - التليفزيـونة  مشـاهدوأظهر مـدمن. ًالعنف كان مفرطاصدقوا أن العامة أن  و،اٍّمتفشية جد
 أكـرث ، وتطبيق القانون وفقدان الثقة والشـك باملخاطرة الشخصيةًيا عالاًإحساس -ارز بشكل ب

نفس مخاطر لن يف نفس املجموعات الدميجرافية التي تعرضت ون العاديواملشاهدأظهره مام 
رع ـهـذه زفزـيـون يف يًأيـضـا أن اإلنـجـازات املـسـتقلة للتلأظـهـرت النـتـائج . الحقيقـيـةالحـيـاة 

 نتيجـة ؛وأشكال أخرى من الحقيقة االجتامعية مل تتغري بشكل بـارز» عامل وضيع«املفاهيم لـ 
اقـرأ (الذهاب إىل الكنيسة ، أو حتى عوامل النوع والسن والتعليم والدخل والصحف والقراءة

  .)Singorelli and Gerber, 1988 :ًأيضا
قـرر أن مشـاهدة تالجامهريي دامئًا ما  اإلعالم إن ما تقدمة األبحاث األمريكية عن تأثريات

ًالعنف واالعتداء مل يكن بالرضورة سببا للسلوك العنيف والعـدوان، كـام أن تصـوير االعتـداء 
ً أيضـا هنـاك بـالطبع ).1982حكومة الواليات املتحدة األمريكيـة (ًكان يف بعض األحيان مربرا 

 القضـايا األخالقيـة ةهيـااإلعالم، وميف عنف ال فيام يتعلق ب،بعض املتغريات الثقافية والفرعية
 أن القدرة عىل السلوك العنيف املقلـد ،السائدة، وسوف يالحظ القراء خارج الواليات املتحدة

ر يف الـتحكم يف  حيـث يوجـد قصـو، يعد مشكلة رئيسة للواليات املتحـدة،باستخدام األسلحة
   عـىل العكـس . يف األمـاكن الخاصـة والعامـةالواسـع باقتنـاء األسـلحةقبول بالتايل ال والسالح،

ـك ـن ذـل ـد ،ـم ـا دوناـل ـة أجراـه ـاء يف دراـس ـني، يف ) 2005( ـج ـد  2001يف الـص ـاء فـق ـرر أولـي   ـق
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تويات ن أنهم مل ينزعجوا من العنف يف اإلعالم، ولكنهم كـانوا قلقـني مـن مسـواألمور واملدرس
  .رتون القادمة من اليابانااألخالقيات الجنسية يف أفالم الك

  
  : ملخص

إن فكرة أن لإلعـالم وظـائف اجتامعيـة تكامليـة وغـري 
ًتكاملية، يعـد امتـدادا لالهـتامم املبكـر لعلـم االجـتامع يف 

ففي الوقت الـذي تحـورت . األسباب والتأثريات يف املجتمع
زمن، يظل مفهوم الوظـائف يف األفكار السببية عىل مدار ال

ٍّاالجتامعية لإلعالم مفهوما مهام ً.  
 

  :الجمهور النشط
 فـإنهم - الجامهـريي اإلعـالم  االسـتخدامات واإلشـباعات مهتمـني بتـأثرياتوملا كان بـاحث

 ٍّمهـتام -عـىل سـبيل املثـال  -ك قـد يكـون ا، وبـذلٍّفرتضون أن الجمهـور نشـط ولـيس سـلبيي
 وعـىل سـبيل .لفت االنتباه إليـه مـن مضـمون بعينـهي وما ،ملضمونمبصداقية اإلعالم، ونوع ا

ا ملصـداقيتها، وأنهـا تغطـي الكثـري مـن ً نظر؛ا ما أن يقرأ نيويورك تاميزً قد يختار شخص،املثال
املوضوعات، عالوة عىل أنها تحتوي أفضل الكتابات الرياضية يف أي صحيفة أمريكية تصدر يف 

 ألنـه يريـد أن يشـاهد ؛فزيون الجزيـرةيخص آخر مشاهدة تلوقد يفضل ش. حدةالواليات املت
، يف الوقـت 2001 سـبتمرب 11مادة باللغة العربية ومنظور سيايس عن الحـروب التـي تبعـت 

 ألن الربيطانيني األجانب يشعرون باالرتياح لالسـتامع ؛BBCنفسه قد يفضل آخرون مشاهدة 
  األخبـار نفسـها، والكثـري مـن مسـتخدمي برصف النظر عن الرتكيـز عـىل،»األم«جة الـلـهإىل 

للحصول عىل رؤية متوازنة عن األحـداث  ؛الثالثةنواع األيف الوقت الراهن قد يفضلون اإلعالم 
  .يف العامل

عىل الرغم من أن معظم دراسات االسـتخدامات واإلشـباعات تهـتم باملضـمون الرتفيهـي و
 - تها السياسية، وقد أظهـرت الدراسـاتن البعض منها يهتم باستخداما فإ- لإلعالم الجامهريي

ً أن أعدادا كبرية من الجمهور انجـذبت إىل منـاظرات الحمـالت االنتخابيـة - عىل سبيل املثال
   يف بعـض الـبالد مثـل إنجلـرتا انجـذب العديـد مـن النـاس إىل اإلعالنـات هاألمريكية، كـام أنـ
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 الدراسـات أن تسـتخلص دوافـع حاولت بعض.  وإىل االلتامسات السياسية لألحزاب،السياسية
 كام حاول البعض أن يكتشف ما وراء هذه الدوافع، فالبعض يقـيس ،الجمهور لهذا االنجذاب

عىل تلبية احتياجاتهم السياسية، كـام يـدرس الـبعض الـروابط بـني االحتياجـات  اإلعالم قدرة
االحتياجات : هورتصنيفات رئيسة الحتياجات الجم 3واملادة السياسية، وتم التوصل إىل وجود 

 توصـل أوكيـف ومندلسـون قـد و.لتحول، واالحتياجات الشخصـيةاالحتياجات لللمعلومات و
)O'keefe and Mendelsohn, 1974 (أـعـىل مرتـبـة يف اإلـمـداد إىل أن الـصـحف تـصـدرت 
 Mcleod, Becker(توصل كل من ماكلويـد وبيكـر وبرنـز و .ملعلومات أثناء حملة سياسيةبا

and Byrnes, 1974 ( احتل الصدارة يف الحكم عـىل املواصـفات الشخصـية  التليفزيونإىل أن
ًكام وجـدوا أيضـا أن منـاظرات . ًللمرشحني، وأن الصحف كان ترتيبها عاليا يف تصنيف القضايا

 والـدخول يف ،كان تصنيفها األعىل من حيث اإلثارة التليفزيون يف 1976حملة الرئاسية لعام ال
  . ومعرفة مواقفهم السياسية،نياألمور الشخصية للمرشح
عند إنتـاج رسـائل إعالميـة   من البحث يف االستخدامات واإلشباعاتو هنا يربز سؤال مهم

 هل يكون من األكرث فعالية أن يقدم فقط ما يثبت وجهة النظـر التـي تـم :، وهولحث الناس
ًدم أيضـا وجهـات  أم أنه من األفضل أن تقـتشبع فقط احتياج الجمهور املختار؟تقدميها، وأن 

  نظر املعارضني؟ 
وقت الحرب إلدارة املعلومات والتعليم يف يف ً بحثا ،عامل النفس )Hovland(قدم هوفالند 
ن الحالة النفسـية قـد تـأثرت إ يقول ،ً أرسل الجيش تقريرا1945ففي بداية . الجيش األمرييك

ًلجـيش أمـرا للقـوات أصـدر ا و.بشكل سلبي بالتفاؤل املبالغ فيـه عـن نهايـة مبكـرة للحـرب
أراد الجيش أن يؤكد عىل أن الحـرب قـد تسـتغرق  وزالت قامئة، يخربهم بأن املهام الصعبة ال

ًوقتا أكرث مام كان متوقعا ً.  
ٍّهذا األمر قدم عنوانا مثاليا ملوضوع بحثي، جانب كان من املمكن تقديم رسالة من  حيث ً

 ,Hovland(  وشـيفيلدفالند والمزديماستخدم كل من هو.  عن تقدم الحربواحد أو جانبني
Lumsdaine and Sheffield, 1971 ( جانـب«هذا األمر يف إجراء تجربة عىل تـأثري تقـديم «

 هـو يف هـذا املثـال و وجهات نظر مفيدة عن موضوع خاليف،عىل تغيري» كال الجانبني«مقابل 
  ـسـتخدامه نرشات  با- أنـشـأ رادـيـو الـقـوات املـسـلحة. اـلـزمن اـلـذي ـقـد مييض إلنـهـاء الـحـرب
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 أن األمـر سـوف ، برنامجني عىل هيئة تحليل حرب الباسيفيك كانـت خالصـة املعلـق- رسمية
  . يستغرق عامني إلنهاء الحرب يف الباسيفيك بعد تحقيق النرص يف أوربا

 ، تم وضع املوضوعات الرئيسة يف الربنـامج الـذي عـرض فقـط الحـوارات:جانب واحدمن 
بعـد  مشـكالت : مـن بينهـا، وكـان)نـامج أرسـمي ب(  سيكون طويًاليق إىل أن الطرالتي تشري

املـوارد وأكـوام املخـزون يف  تية يف املحيط الباسيفييك، باإلضـافة إىلساملسافة، ومصاعب لوجي
 والـذي مل نقابلـه حتـى اآلن يف ،حجم وكفاءة الجيش األسايس اليابـاينومرباطورية اليابانية، اإل

  . دقيقة15تغرق هذا الربنامج  اس، وقدزمية الشعب الياباينوة عىل عساحة القتال، عال
 دقيقـة، وعـرض كـل تلـك 19اسـتغرق فقـد  ،)برنـامج ب( أما الربنامج الثـاين :من جانبني

تم تخصيصـها لعـرض الجانـب اآلخـر مـن ف دقائق األخرية 4 املصاعب بنفس الطريقة، أما الـ
 ، انتـصـارات جيـشـنا البـحـري وتفوقـنـا: مـثـل، ممـيـزات األمريـكـان وـضـعف الياـبـانيني:الـصـورة

  وخسائر اليابان يف الشـحن، وتـدين،عىل الرغم من خوض حرب عىل جهتني ،وتقدمنا السالف
لقد تـم غـزل كـل .  اليابان الصناعية، والدمار املتوقع من توسيع الحرب عن طريق الجوقدرة

قشـة كـل نقطـة عنـد  حيـث متـت منا،هذه النقاط اإلضافية يف إطار الوقت اإلضايف للربنـامج
  .)Hovland, Lunsdain and Sheffeld, 1971, 469(اللزوم 

لحصـول عـىل آرائهـم عـن املحـيط با ،أجرى هوفالند دراسة مبدئيـة للقـوات يف التجربـة
 والتـي - الجـداول التاليـة.  لعمل مقارنة آلرائهم بعد البـث؛الباسيفييك قبل االستامع للربنامج

ًنادا  اسـت،التأثريات كانت مختلفة للطريقتني يف عرض الرسـائلظهر أن ت -الند فأخذت عن هو
 كانـت جـانبنييظهر أن الرسالة املكونة من ) 2. 4 (الجدول رقم. إىل املوقف املبديئ للمستمع

كانـت ف ،وا بالفعل بحرب قصرية، أما الرسـائل ذات الصـفحة الواحـدةئفعالة لهؤالء الذين تنب
يظهر أن الرسائل ذات الصـفحتني ) 3. 4 (الجدول. ا بحرب طويلةوئًأكرث تأثريا لهؤالء الذين تنب

  . من الذين مل يتخرجوا،ًكانت أكرث تأثريا مع خريجي الجامعات
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ـر بـحـث ه ـدوأظـه ـري  اإلـعـالم  رـسـائل أنفالـن ـدعم وتغـي الجامـهـريي ميـكـن اـسـتخدامها ـل

خاص وجهـة نظـر، أمـا  فالرسائل ذات الوجه الواحد أكرث توافًقا عندما يتبنى األشـ؛االتجاهات
شخاص عىل قدر أفضل من  فهي أكرث توافًقا عندما يكون األ،الرسائل ذات الوجهني أو املتوازنة

دخل االسـتخدامات ويختلف بحث هوفالنـد عـن مـ. ر معينةأو معارضني لوجهة نظ ،التعليم
أن ترسـل مبعنـى آخـر، البـد و ألنه ال يفرتض أن هناك دامئًا حاجة يجب إشباعها، ؛واإلشباعات

  .رسائل تتناسب مع احتياجات موجودة بالفعل لدى الناس
 لكـن والجامهـريي، اإلعـالم  التأثريات املحدودة مـن تـأثريمنوذجينتمي بحث هوفالند إىل 

فـاإلعالم الجامهـريي يـزداد . ائج سابقة عن التأثري الشخيصيتناقض بحثه مع عنارص مهمة لنت
س أن يراجعـوا مـا يحـدث عـىل املسـتوى الشـخيص أو تأثريه يف بيئات ال يسـتطيع فيهـا النـا

  الجنود يف الحرب العاملية الثانية كان لـديهم فكـرة عـن موعـد ؛ حيث إن التفاعيل مع آخرين
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 وهنـا يسـاعد. انتهاء الحرب، وكانوا يريدون أن يحصلوا عىل فكـرة عـن متـى تنتهـي الحـرب
يقـول والـرت .  يفعـل الفـرد كام،ًة متاماالجامهريي عىل بناء منوذج من األحداث املعقداإلعالم 
ىل معرفـة مبـارشة أو معرفـة إ يسـتند  الن ما يفعلـه أي شـخص إWalter Lippman ليبامن

 صـور يصـنعها لـه عـىل أو ، العـاملعـن عىل صور يصنعها بنفسه بلبعينها عن حقيقة العامل، 
  .)18، 1922(ن وآخر

 حيـث إن العـامل مـن ؛ميكن اكتشافهال ًئا  عىل هذه النظرة للعامل، تصبح الحقيقة شيًوبناء
لـذلك فهـو يشء خلـق عـىل هيئـة صـور .  اكتشـافهمبا ال يساعد عـىلالكرب والتعقيد والزوال 

ًمحدودة يف عقولنا، ففي السياسة ال تصبح الحقيقة شـيئا مخلوقـا، ولكـن شـيئا ميكـن إعـادة  ًً

ريطانيا لعامل السياسة صورة ات كانت الصورة السائدة يف بيويف السبعين. خلقه بشكل مستمر
تحاول فيها الحكومة الكبرية االعتناء بكل فرد، وتحاول تقديم الرعاية الصـحية عـىل املسـتوى 

 ات غـري السياسـيون املحـافظونيـويف الثامنين.  وعدد كبري من الخـدمات االجتامعيـة،القومي
 نظـام تلعـب فيـه  وهـو،، فقد سـوقوا للخصخصـة تلك الصورة للعامل، األعاملمراكز أبحاثو

 وتصبح فيها الخـدمات االجتامعيـة والخـدمات الحكوميـة ضـمن هيمنـة ،ًالحكومة دورا أقل
كانـت جمـوع النـاس يف  حيـثوقد حدث تحول مشابه يف الصـني املعـارصة، . القطاع الخاص

ات تعامل عىل أنها تتبع الحكومة التي تقدم إدارة شـاملة ومركزيـة القتصـاد القـوى يالسبعين
ٍّ أمـرا محوريـ- والزالت –  بينام استمرت التبعية والهيمنة للحكومةالسبعينيات ويف .ةالعامل ا ً

 واملخـاطرة الشخصـية يف مجـال تشـجيع النـاس عـىل القفـز يف البحـر، تـم ،لسلطة الحكومة
ٍّاآلن يبـدو أن مـن املهـم جـدا أن تكـون . املـالاألعامل والرشكـات الخاصـة وأنشـطة صـناعة 

ًرأـسـامليا جـيـدا ًا جـيـدا، ويـبـدو أن الليربالـيـة الجدـيـدة والرأـسـاملية ٍّ ـمـن أن تـكـون اجتامعـيـ،ٍّ
وـبـذلك ميـكـن تـصـور الحقيـقـة السياـسـية والسياـسـة . اٍّلـشـيوعية ميـكـن أن يتعايـشـوا ـسـويوا

وهـو :  ليس عىل أنهم يشء ميكن الحصول عليه أو يشء غري متغري، ولكـن كـأجزاء،االجتامعية
 أو ملـا يجـب أن تكـون عليـه ،هنية ملا تكون عليـه الحقيقـةتعاقب متغري مستمر بالصور الذ

 بفـرض صـورهم الخاصـة ،ًوهي أيضا معركة تناضل فيهـا كـل األطـراف والجامعـات. الحقيقة
  .للعامل يف حملتهم االنتخابية عىل نطاق واسع
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  :)Constructivism( البنائية
ٍّعب دورا مهـامالجامهريي يل اإلعالم  وأن،إن فكرة أن الحقيقة بناء اجتامعي  يف بنـاء تلـك ً

 -هـي  أن البنائية )Swanson, 1981(يرى سوانسن .  البنائيةيسمى ، كل هذا هو ماالحقيقة
التجاهـات التـي أجراهـا  عـن ابحاث القوميةاأل  عىلًبناء لتقليد التأثريات ٍّتحد - بشكل جزيئ

ألبحاث أن اختيـارات أظهرت تلك ا. اتيمركز البحوث املسحية بجامعة ميتشجان يف الخمسين
 وميولهم ،دميجرافية واالجتامعيةخلفياتهم ال -بشكل كبري  -تصويت األشخاص كانت تحددها 

 مثل إحساسـهم بواجبـات املواطنـة والكفـاءة ، واالتجاهات الحزبية،حزبية طويلة األمدالغري 
خـرون قـدم كامبـل وآ. االنـتامء لحـزب سـيايس معـني:  واالتجاهـات الحزبيـة مثـل،السياسية

)Campell et all ( ـام ـتهم ـع ـريتهم  1960يف دراـس ـع الســببية«نـظ  Funnel of(» قـم
causality(،س أن ينظمـوا مفـاهيمهم وتفضـيالتهمشعارات الحزب تتيح للناإن   والتي تقول 

وقد أدت النتائج التي توصلوا إليها يف عملهم إىل االعتقاد بـأن سـلوكيات . يف انتخابات بعينها
 أكـرث مـن اتصـالهم ،ة قد تشكلت من خالل اتجاهاتهم السياسية طويلة األمـدالناس السياسي

 وأحـد ،»العـامل« لــاً مؤيـد ألن الوالد كان عـامًالل العامصوتوا لحزب: السيايس الحايل؛ فمثًال
يف الحقيقـة، إن مـا قيـل خـالل .  وليس بسبب ما قيل يف حملة انتخابيـة،قاطني العشوائيات

 ،شكال أخرى من االتصال السيايس، مييـل إىل دعـم اعتقـاداتهم الحاليـةحملة انتخابية أو يف أ
كصـياغة لتـأثري االتصـال »  من العواقبقانون الحد األدىن« وأدى هذا إىل ،وليس إىل تغيريهم

 الـذي كـان ،لالتصـال السـيايس -بشكل اختياري  -ومييل الناس إىل تعريض أنفسهم . السيايس
ا تلـك األحـزاب مبـا يتفقـون ٍّ، أو يدركوا اختياريية طويلة األمدًمتجانسا مع اتجاهاتهم السياس

  .عليه معهم
 ثـم ،يـفرسون االتصـال السـيايس أن النـاس ، فهـم يفرتضـونذلـكعـن يتساءل البنـائيون 

الـذي » البنـاء«ديد وهم يدرسون تفسريات الناس بتح. ينظمون أفعالهم و، أنشطتهميوجهون
لكفـاءة الشخصـية ألحـد  ا عـىل- مـثًال – ، وبنائـه للفـرديايسالنظام الفرعي للبناء السـكون ي

 أو موقفه مـن بعـض ، السياسيةهت أو أيدولوجي، أو خلفيته الشخصية أو السياسية،اسينييالس
 كعامـل ،يظهر االتصالاملراحل التفسريية من خالل هذه  و، أو نظام حملته االنتخابية،القضايا

  .لوكياتهم عىل معتقدات الناس، وبالتايل عىل سمؤثر
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  : ملخص
توصل البحـث التجريبـي يف تـأثريات اإلعـالم إىل أن 

ويقودنـا هـذا إىل فكـرة . ٍّالجمهور نشـط ولـيس سـلبيا
التأثريات املحدودة، وهي الفكرة التي تقول إن اإلعـالم 

وتبني مناذج أخرى، مثل البنائية، التي . له تأثري ضعيف
ـن التصــميامت ـور نشــط، ولـك ـرة أن الجمـه ـرى فـك  ـت

 .املحددة لها تأثري عىل املفهوم
  :الوسيلة

ان ـهــيـرتبط الـنـوع األـخـري ـمـن أبـحـاث الـتـأثريات يف ـهـذا الفـصـل بعـمـل مارـشـال ماكلو
Marshal McLuhan( يف املقام  -ا ٍّان معنيهوأصحاب النظريات يف نفس املجال، فكان ماكلو

  .بطبيعة الوسيلة وليس الرسالة -األول 
 إىل فئة املنظرين الـذين يؤمنـون  فهو ينتمي،تأثريات الوسيلةان قضايا تخص هيثري ماكلو

 وال ، وال املضمون، املضمون اإلعالميو األكرب، وليس منتجوسيلة ذاتها هي التي لها التأثريأن ال
 بالسياسـات ٍّسبات واإلنرتنت، وهو مل يكـن مهـتامكتب قبل ظهور شبكات الحاقد  و.الجمهور

ان ه ملاكلورئيسفقد كان االهتامم ال. ا من القضايا املعارصةٍّ أو أي،ةاصة باملرأة أو الرأسامليالخ
وكيف أن كل وسيلة ميكنهـا أن تغـري  ، اإلعالمباالحتالل التكنولوجي للجسد البرشي من خالل

  .من املفاهيم واملامرسات البرشية
ىل درجـة ً اسـتنادا إ،إمـا سـاخن أو بـارد ؛ اإلعالمان هي أنه ملاكلورئيسةوكانت القضية ال

ب خيـاالت النـاس، بيـنام  ألنها تجتـذ؛ والتأثري عىل الحواس، فالطباعة وسيلة ساخنة،املشاركة
  . ألنها ترتك القليل لتخيالت الناس؛ وسيلة باردةالتليفزيونيكون 

أربـعـة أـسـباب لـلـتخلص ـمـن «مـلـه  يف ع)Jerry Mander, 1978(تبـنـى ـجـريي ماـنـدر 
 التليفزيـونإن  : بقولـه،أثريات الوسـيلة عـىل الحـواستـمتطرفة عن  فكرة ، وهي»التليفزيون

 متميـز التليفزيـونيرى مانـدر أن حيث . تسم بالتحيز الشديد ملا هو ميتافرتاضية يكوسيلة 
حمـل كـامريا إىل  ن تقديم ما هو حـي، ورسد مانـدر حكايتـه عنـدماعيف تقديم األشياء امليتة 
 فلـم ،الغابة، ومل تفلح الفكرة عـىل اإلطـالق ليك يشاهد الناس عظمة ؛الغابة لتصوير األشجار

   عنـدما عـاد لكـن و. تلك األشـجار مـن خـالل التكنولوجيـامع -عىل اإلطالق  -يحدث اتصال 
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. ألشـجار الحيـة ذاتهـا كانت الصور أكـرث قـوة مـن ا امليتةًماندر والتقط صورا لجذوع األشجار
 أكـرث مـن الحيـاة، فعنـدما تـرتجم نالتليفزيـواملوت ميكن توصيله من خالل ن إ :يقول ماندر

  .)1978( يسقط العبري وتبقى الصورة وحدها ،الصور من خالل التكنولوجيا
ٍّدر بعيدا جـدوتذهب أفكار مان ا، ولكنهـا تظهـر اهتاممـات العلـامء املركـزة عـىل التحيـز ً

 إليهـا لم يؤيد النتـائج التـي توصـلفان، هاملتأصل يف الوسيلة، أما هارولد إينيس، ملهم ماكلو
أن الرتكيز عىل وسيلة اتصالية   فيام يخص طبيعة املوت لإلعالم اإللكرتوين، ولكنه اعتقد،ماندر

 إمـا يف اتجـاه التأكيـد عـىل ؛إىل تحيز يف التطور الثقايف لحضارة مـا -بشكل تلقايئ  - يشري ،ما
 ,Innis, 1951 (الفراغ واملؤسسة السياسية، أو يف اتجاه التأكيد عىل الزمن واملؤسسة الدينيـة

 فتح باب التحيز تجاه ، وعىل سبيل املثال، يرى إينيس أن سيطرة رقائق الجلد يف الغرب.)216
مـع . لمؤسسـة السياسـية وهي التي فتحت البـاب لظهـور الـورق بتحيـزه ل،املؤسسة الدينية

و يف منـ وأعطى معنـى لحيويتهـا ،ظهور الطباعة، ساعد الورق عىل تطور فعال للغات املحلية
 واإلعـالن ا للـتعلمً أساسـ أصـبح،ىل نطـاق واسـع كصـناعة عـ األبجديـةي كام أن تبنالقومية،
 موقـف اللغـة عـززقد  ،الصحيفة و للطباعةاً متخصصاًالكتاب باعتباره منتجكام أن  ،والتجارة

  ).Innis, 1951, 216- 17 (اس للقوميةكأس
املحـدد لوقـت واإلعـالم املحـدد با اإلعالم فرق إينيس بنيفقد ث، كام جاء يف الفصل الثالو

ـمـن  مختلـفـة ج أـنـواعاـتـيف إن ً دوراـهـا لـبـدو أني ألن أـسـاليب اإلنـتـاج ونرش املعرـفـة ؛لفراغـبـا
 محدودة يف رسعة ،عرفة فتلك املجتمعات التي تستعمل الصخور كوسيلة لنقل امل؛املجتمعات

 فقد تحرروا مـن ،ر الصناعيةا، أما تلك املجتمعات التي تتمتع باألقامنقل املعرفة وردود فعله
جتمعات، أما اآلخر هذه املاألول سوف ينتهي بالتحيز الديني يف . املحددات الجغرافية والزمن

  .ينتهي بتحيز علامين وسيايسسف
 ومـام ال ،عـىل املجتمـع اإلعالم  ترشح تأثرياتان وإينيس بنظرياتهاشتغل كل من ماكلو

ج ا إلنتـاٍّ املجتمع لها متطلبات مختلفـة جـدالتصال يف للشك أن األشكال املختلفة ليدع مجاًال
عالوة عـىل ذلـك، تـؤثر هـذه .  إنتاج األخبار فهو يعمل عىلبالنسبة للصحفيفونرش املعرفة، 

وهـذا الجـزء .  وعىل املامرسات اليومية للثقافة،األشكال لالتصال عىل استخدام الوقت والفراغ
مجـرد تبنـي وسـائل معينـة، يتطـور منطـق بعينـه  للنقاش، فبمن طرح إينيس ال يرتك مجاًال

   سـاعات يف العمل عىل مدار سـت، وحولها، فالكتابة عىل رقائق الجلد تطلبت القوة واملجهود
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ًينتج من صفحتني إىل أربعة، وكان نسخ نسخة من اإلنجيـل يتطلـب وقتـا كان لحفاظ لاليوم 
   .)Innis, 1951, 169 (رتاوح من عرشة شهور إىل سنة وربعي

  
  : ملخص

يقول بعض العلامء إن الوسيلة نفسها هـي التـي لهـا 
ـيس منتجــو املضــمون اإلعالمــي وال  ـأثري األكــرب، وـل الـت

ويعد مارشال ماكلوهان وهارولـد . املضمون وال الجمهور
إينيس وجريي ماندر النامذج الكالسـيكية لهـذا الـرأي يف 

 .تأثريات اإلعالم
  
  

 اًموضـوع اإلعـالم واالهـتامم العـام بشـأن تـأثرياتالم  اإلعـتعد املفاهيم العامة عـن قـوة
 ويظهر لنـا البحـث التجريبـي أن. وال يبدو أنه سيتوقف ، اإلعالمية يف تاريخ التأثرياتاٍّمستمر
 عـىل االتجاهـات - أنه محـدود يف بعـض األحيـانمن  عىل الرغم - مصدر مهم للتأثرياإلعالم 

 مـن ، االستشهاد بها من املواقف الحقيقية يف الحياةإن النتائج التي تم. والسلوكيات للجمهور
  : تدعم الرؤية التي تقول- نوخالل التجارب التي أجراها الباحث

م اتجاهـات مـن األسـهل دعـعنيـد، وبالتـايل  - )Bauer 1971( كام يقول - ن الجمهورإ -
  . من تغيريهاالناس بدًال

 نالـرأي يلعبـوفقـادة  ،ت املجموعةتصل من خالل وساطة بإجراءا اإلعالمية ن الرسائلإ -
ًدورا رئيسا يف تشكيل االتجاهات نحو القضايا ً. 

 : مثل، إجراءات الوساطةبسبب لإلعالم يزداد قناعياإلن التأثري إ -
  .تحديد األجندة -
 .schemata  الشخصية واالجتامعيةالبناءات -

  :الحديث حول اإلعالم تدور تأثريات
  . مثل تحديد األجندة،عالم اختيار املحتوى لإلعمليات* 
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  . مثل قيادة الرأي،الشخصية للتأثريالعمليات * 
  .الدفاع عن النفس، مثل إشباع االحتياجاتعمليات * 
  .ً استنادا إىل تشكيل عنارص البناء والتصميامت املحددة،البناء االجتامعي للحقيقة* 

 لهذا  هناك إجابة بسيطة»؟اخربات الجمهور أو يصوره اإلعالم هل يشكل «:والسؤال اآلن
لحكومـة أو قطـاع صـممت إلمـداد ا اإلعـالم ، فالكثري من األبحاث املبكـرة يف تـأثرياتالسؤال

لترصف بشكل معني، أو مشـاهدة أو اسـتامع  ل؛ عىل كيفية التأثري عىل الناساألعامل بالرباهني
أنه ليس هنـاك دافـع أننا نعرف من وعىل الرغم . رشاء سلع تم اإلعالن عنها أو ،عينةبرامج م

 فإنه ال يـزال لـدينا حتـى اليـوم مجموعـة مسـتمرة مـن -  رد فعل يف تأثريات اإلعالم- بسيط
 مثل قيمهم ومعتقداتهم واهتامماتهم وأشكال املشاهدة أو االستامع ،املعلومات عن الجمهور

  .خ إل ... وأشكال االستهالك،أو القراءة لديهم
تحاول البقاء لصيقة ملا تعتقد أنه يدخل يف إطار اهتاممـات دامئًا ما  اإلعالمية فاملؤسسات

  . أو أي بحوث أخرى، أبحاث معدالت، من خالل إجراءجامهريهم
 فلـم يعـد ،تأثريات القـوةقد أعادنا إىل منوذج  اإلعالم ويرى املؤلفون أن تطور فهمنا لتأثري

عقدة التي تقدم لنـا رؤى هناك منوذج بسيط للتأثريات القوية، وهناك نطاق من النظريات امل
ً بـدءا مـن حـراس ،واالسـتخدام االجتامعـي والـنفيس لإلعـالم اإلعالميـة للعالقة بني املؤسسـة

نظريـة تحديـد األجنـدة التفكـري يف اتجـاه وقد حولت .  باملجموعات واألفرادًاءوانتهالبوابات 
ون مـن خـالل إن إجـراء اختيـار املضـم.  ألنهـا أصـبحت واضـحة؛منوذج معتدل من التأثريات

ن  والبعض اآلخر لـيعني أن بعض األشياء سيتم إبرازه، اإلعالمية الخرباء اإلعالميني واملؤسسات
 ،بشـكل أعمـىاألجندة اإلعالمية ويف هذا النموذج، ليس بالرضورة أن يتبع األفراد . يتم إبرازه

ً بعيـدا - اً أيضـ- أخـذتفقد دائرة الصمت أما فكرة . »معتدل«وبالتايل يرسي عليها مصطلح 
 إمكانيـة دائرة الصمتوتربز فكرة . عن منوذج التأثريات املحدودة، ويف اتجاه التأثريات القوية

الخضـوع لـرأي يف  لـرغبتهم ؛هـم الخاصـةءً أشخاصا يكتمون آراأن يشمل تشكيل الرأي العام
  .األغلبية

لفصـول التاليـة، فكام سـرنى يف ا. وال يعني منوذج تأثريات القوة املعقد أن الجمهور سلبي
   فقـد ، سـواء بالخـداع أو بالـدفع حتـى عـىل النطـاق العـاملي،ميكن احتواء الجامهري النشطة
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 ومتـى تـدفع ، ومن، كيف:دالئل عىل اإلعالم أظهرت البحوث التجريبية الحديثة عىل تأثريات
ـالجمهور مدرسـة «  فــ،ا إىل الفصـل التـايل عـن األيديولوجيـة؟ فالدفع واالحتـواء يأخـذنا حقٍّ

ً متثل وجها واحدا من عملة تأثريات اإلعالم،»اإلدارة ً.  
  :ًبانتهاء هذا الفصل يجب أن تكون قادرا عىل

 التمييز بني الطرق املختلفة لتأثريات اإلعالم.  

 إجراء نقاش تحلييل عن فكرة الجمهور النشط. 

 ة حدود تأثري اإلعالممالحظ. 
  : أساسيةمفاهيم

  : النشطاءاملفرسون/  الجامهري النشطة
الجامهري ليسـوا مسـتقبلني سـلبيني للرسـائل اإلعالميـة، فهـم يـفرسون بشـكل نشـط مـا 

 عن - فيلدزفقد أظهر بحث بول الزر. يستقبلونه من خالل اإلعالم، أو أصحاب الرأي املؤثرين
عن ن و كلام سئل املبحوثه أن- »اختيار الناس «: نرشت يف،إحدى الحمالت االنتخابية الرئاسية

مناقشـات سياسـية  «:لحمالت اإلعالمية، ذكروا بشكل متكرريف ا وا لهتعرضما يل أحدث تسج
إىل أن هـؤالء  الزرزفيلـد وتوصـل. أكرث من ذكرهم للراديو أو الوسـائل املطبوعـة» مع القرناء

. تغيري اختياراتهم االنتخابية يف الحمالت الرئاسـية يقـرأون ويسـتمعون أقـليف الذين يرغبون 
 ألن األشخاص الذين يقرأون ويسمعون ؛لجامهريي للراديو والصحافة مل يغري السلوكفاإلعالم ا

 للتحول، كام أن األشـخاص يف جامعـتهم نيعوا أو قرأوا وجهات نظرهم، وكانوا مقاوممقد است
وبالتـايل فـإن فكـرة . تغيـري اختيـاراتهمًني أيضـا لـدعاوى  مقـاوم-  مـثلهم- االجتامعية كـانوا

الجامهريي ليس له تأثري، ولكن البد ألي منوذج للتأثري  اإلعالم ال تعني أن» ةالجامهري النشط«
  .ًاإلعالمي أن يكون معقدا، والبد أن يضع يف اعتباره أن الناس مفرسون نشطاء

  :التأثري اإلعالمي
 »  تـأثري الحقنـة تحـت الجلـد«إىل وجـود  اإلعـالم توصلت النظريـات املبكـرة عـن تـأثري

hypodermic-needle( حقـن الرسـالة يف املجتمـع اإلعـالم  مبعنـى أن،الجامهريي اإلعالم يف، 
   وإعـالم ،ا إىل ظهـور الربوباجنـداويرجـع أصـله. ع رد فعـل نتيجـة لـذلكوبالتايل كان للمجتم
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 ،كان هذا مبثابة منوذج الخطة الواحـدة لتـأثري اإلعـالم.  مثل الراديو،بث جديد يف ذلك الوقت
والفـرد  اإلعـالم وكارل هوفالند وآخرون إىل أن التفاعل بـنيزرزفيلد  بول التوصل كل منوقد 

 ،وجـاء منـوذج التـأثري الفـردي أو النمـوذج ذو الخطـوتني. اًفرتضـمًكان أكرث تعقيدا مام كـان 
. الجامهـريي اإلعـالم قائد الرأي كوسيط محتمل لرسائل ليقدم ،ذلكوالتأثري املحدود الذي تال 

 املتواري خلف ،لكثري من النظام االجتامعيلريات املحدودة يف تحليله  افتقد منوذج التأثولكن
 الذي يديل بالرسائل اإلعالمية، وكيـف أن هـذا النظـام قـد يـؤثر عـىل أي رسـائل تـم ،املرسح

 ، كـنامذج ذات تـأثري معتـدل،االبتكـارات انتشار وترتيب األولوياتوظهرت نظريتا . اختيارها
باإلضافة إىل هياكل ومنظامت املجتمـع  ، اإلعالميةوجي للرسائلتعاملت مع االستقبال التكنول

الذي وضعته ، وعىل سبيل املثال، اختيار الصحفيني لألخبار، والتأكيد. الذي ألقى بتلك الرسائل
ـة ـات اإلخبارـي ـر،املؤسـس ـار دون آـخ ـن األخـب ـد ـم ـوع واـح ـىل ـن ـرد ، ـع ـارات الـف ـدم اختـي  يتـق

 تأثري عىل رؤيـة النـاس اله»  ترتيب األولويات«ظرية نإن . ستقبل األخباريالسيكولوجية وهو 
 مـع كـل مـن - انتشار االبتكارات و ترتيب األولويات مثل- وتتعامل البنائية. للعامل واألحداث

 الصـمت، نومـان لـدائرة - كيـة، أمـا منـوذج نويـلالفرد واملجتمع من خالل املخططات اإلدرا
 ن مناخ الرأي الذي صنعهإ اإلعالم، ويقول يتعامل مع سيكولوجية الفرد وهياكل ومؤسساتف

 ،يف املجتمـع الحـديثبهـا صري الطريقة التي يفكـر بهـا النـاس، ويتقـدمون يميكن أن اإلعالم 
  .وهذه خطوة للخلف نحو تأثريات القوة، ولكن مبفهوم راق للتداخل بني الجامهري واإلعالم

  :أسئلة للنقاش
ما هي الجامعات واألفراد التي تـويل اهتاممـات أكـرث ً ملاذا يهتم الناس كثريا باإلعالم؟ و-1

  يف املجتمع؟ وكيف تعرب هذه الجامعات واألفراد عن اهتامماتهم؟ اإلعالم لتأثريات
  ؟»لإلعالم تأثريات قوية«: هذا الترصيحالحذر مع  ب ملاذا يج-2
عـالم  اإل ما هـي القضـايا التـي تعتقـد أنهـا بحاجـة إلجـراء منـاظرة يف دراسـة تـأثريات-3

  الجامهريي؟ وملاذا؟
انتقـاده يف  موملاذا ترى أن هذا املدخل ت. الم ملدخل تأثريات اإلعرئيسة لخص املالمح ال-4

  يف الشيوعية الجديدة؟ اإلعالم دراسات
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 تتعلـق بتـأثريات ، اإلنرتنـتأو مـنصة خربية من مجلة أو صحيفة أو تلفزيون،  ق اخرت-5
حرض القصة أو القصص لحجرة الدراسـة مـن أ. يط فيديو، و سجلها عىل رشعىل الناساإلعالم 

  . وناقش االفرتاضات لدى الكاتب عن قوة اإلعالم،أجل التعلم
 هل تعتقد أن املشاهدة الكثيفة للعنف تؤدي إىل السلوك العنيف؟ وكيف توصلت إىل -6

  النتائج؟ وما هي الظروف االجتامعية والثقافية التي قد تكون أثرت عىل نتائجك؟
 وهـذه ، إن املخططات الشخصية واالجتامعية عبارة عن مناذج ترى العـامل مـن خاللهـا-7

 - وهـم الـذين ينتجـون املضـمون اإلعالمـي - هل تأثر خـرباء اإلعـالم. هي رؤية عامل البنائية
   وإذا كان األمر كذلك، ماذا تحتوي مثل هذه املخططات؟؟»الطبقة املتوسطة«مبخططات 

هل الوسـائل املختلفـة لهـا تـأثريات مختلفـة . »الوسيلة هي الرسالة«: ما كلوهان قال -8 
 - نظم املجتمع؟ وعىل هذا، اذكر بعض التأثريات املحتملة لإلعالم الجديـدتعىل الطريقة التي 

  . عىل املؤسسة االجتامعية- نرتنتاإلمثل 
مـا . ال من الواضح أن مسار البحث األمرييك مرتبط بنامذج أمريكية للمجتمـع واالتصـ-9

 أو رمبـا الـنامذج املتضـادة ،هي القضايا التي تحتاج إىل إعادة دراسة يف ضوء النامذج البديلة
  للمؤسسة العاملية االجتامعية والثقافية؟
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  الفصل الخامس
  واأليديولوجية اإلعالم الكالسيكيات يف

  :سوف تتعرف يف هذا الفصل عىل
  .مفاهيم األيديولوجية والهيمنة يف الدراسات اإلعالمية -
 .ظهور ما بعد الحداثة كأسلوب للتفكري يف لغة الخطاب واللغة ودور القوة -
 .)public sphere( تصايل العامباملجال االالنظريات املتعلقة  -

التي يرجع أصلها  ، اإلعالماستعرض الفصل الرابع بعض النامذج األساسية يف بحوث تأثريات
» البحـوث النقديـة«يف هذا الفصل سـوف يـتم اسـتعراض تقليـد . »بحوث اإلدارة«إىل تقليد 
 . وتنوعاتها

 مـن ال إدانـة و، للصناعات ذات األداء الضعيفيجب عىل الصحف أن تضع قامئة سوداء«
املجتمـع حي ا السيئة يف جميع نواألمناطأن تكشف عن كل  - ًأيضا – عليهاو ،تع بالكفاءةيتم

  .»ومعاقبتهم
 أو أحـد الصـليبيني الـذين ، محنـكمل يأت هـذا الهـدف املقـرتح للصـحف مـن اقتصـادي

حرب ثوريـة ني، الشيوعي الثوري، الذي نادى بولكن جاء من لين. حميدةيتمتعون بأخالقيات 
 فهو يرى أن الدور األسايس للصحافة هو السخط عـىل ،ة بال رحمة ضد املخطئنيحقيقية فعال

ئ، وبذل الجهد من أجل التعلم من الجيد، كام يتحدث لينـني عـن مامرسـة القـوة ودور السي
   .اإلعالم يف خدمة األهداف الشيوعية

)Lenin, 1918, in Mattelart and Siegelaub, 1983 (  
ما يسـمى هـذا النـوع إلعالم، وعادة لم الناس استخدا يةعن كيفتحدثنا يف الفصل السابق 
 الصناعة الحديثة يف الوصـول إىل الجامهـري تكالألنه يرتبط مبش من األبحاث بأبحاث اإلدارة؛

، »األيديولوجية« يف تهكال ترتكز مش الذي هذا الفصل التقليد النقدينتناول يف. وبيع املنتجات
 كيـف تصـبح :واأليديولوجية؛ ألنها تخربنا عن اإلعالم يكيات يففنحن بحاجة إىل معرفة الكالس

  .عات السياسية لإلعالم التب متت مناظرات وكيف،القوة نظرية
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  :األيديولوجية والهيمنة
ـه إـعـالم ـحـديث يف روـسـيامل يلـقـد كـتـب ليـنـني يف وـقـت  ـاـكـن فـي - ، ولـكـن التكنولوجـي

 كـام كانـت تـرى ،اح النجاح للشـيوعية هي التي كانت مفت- بصفة خاصة اإلعالم وتكنولوجيا
إن الـنرص عـىل «: ، قـائًالًوجعل ليون تروتسيك ذلـك واضـحا. 1926القيادة السوفيتية يف عام 

ال يصح أن نقف خلف الـبالد األخـرى، .  رشيطة التقدم التقني،الفقر والخرافات أمر مؤكد لنا
  .»لفال تتخ:وأول شعار يجب أن يزرعه كل صديق للراديو يف عقله هو

)Trotsky, 1926, in Mattelart and Siegelaub, 1983, 257(  
ًأداة قوية للتنمية وللسياسة، ولكنه كـان حـذرا مـن طبيعـة  اإلعالم كان تروتسيك يرى أن

  :، يتساءلتأثرياتها
أهـي اشـرتاكية أم رأسـاملية؟  ما هي العالقة بني تكنولوجيا الراديو والنظام االجتامعـي؟«

ن نقل الصور عن إمنذ يومني قال ماركوين اإليطايل الشهري حينام كان يف برلني إنني أسأل ألنه 
 تعـد هبـة رائعـة للسـلم، كمقدمـة للنهايـة الرسيعـة للعهـد ،بعد باستخدام موجـات هريتـز

 أظهرت أن دعاة السالم ،ملاذا يستمر هذا؟ فهذه النهايات لهذه العصور العسكرية. العسكري
 سيكون مبقدورنا أن نرى مسافة كبرية من هإن حقيقة أن. لنهاياتاختلطت عليهم البدايات وا
بالتأكيد، إن اخرتاع وسيلة لنقل صورة حيـة عـرب مسـافة كبـرية ! شأنه أن يضع نهاية للحروب

ًا، فمن املهني للعصب البرصي أن يكون العصب السمعي حارضا، وشكرا ٍّو مسألة جذابة جدله ً
تميز، ولكن من السـذاجة أن نفـرتض أن هـذا قـد يضـع للراديو عىل هذا وهو هنا يف وضع م

  .»أوزار الحرب
)Trotsky, 1926, in Mattelart and Siegelaub, 1983, 255(  

لتنشئة عامل مشـرتك  ؛ اإلعالم مع دعم،كان هدف الثورة الشيوعية هو التغيري االجتامعي
 الربوباجنـدا سـتكون  فـإن،يف أيـدي رأسـاملية اإلعـالم كان تروتسـيك يـرى أنـه إذا كـان. جيد

كـان لينـني وتروتسـيك . رأساملية، وإذا كان يف أيدي اشرتاكية فإن الربوباجندا ستكون اشرتاكية
 وتم ؟لتحويل العامل إىل عامل اشرتايك اإلعالم  ماذا يجب أن يفعله:مهتمني بتلقني املبدأ، وهو

 ة مبـا هـو غـري علمـيطاحـ لإل؛ روسـيايف خدمة الشيوعية العلمية الثورية يف اإلعالم استغالل
  .اديو مثل بث املواعظ الكنسية من خالل الر،»التفكري الخرايف«

) Trotsky, 1926, in Mattelart and Siegelaub, 1983, 257(.  
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 ومعها كسارة ثلـج لقتـل تروتسـيك قبـل أن ،سيتي أرسل ستالني فرقة اغتيال إىل مكسيكو
فسه، ولكن عندما أجرى باور دراسة عـن الالجئـني لن اإلعالم يرشع يف البدء يف أي دراسات يف

قني عقيدتهم مل تكـن ناجحـة عـىل لالسوفيت يف الخمسينيات، وجد أن الوسائل السوفيتية لت
ـواطن ـسـوفيت .املـسـتوى الـفـردي ـل ـم ـاور أن ـك ـم ـب ـان يتـعـرض وعـل ـتظم  -ي ـك  -بـشـكل مـن

 والحمـالت السياسـية  تقرأ فيها األنبـاء وسياسـة الحـرب بشـأن القضـايا املختلفـةالجتامعات
ما هي املصـادر التـي اسـتقيت منهـا معلوماتـك عـن  «:وسئل الالجئني السوفيت. والعقائدية
   مقارنة ،فقط قالوا من االجتامعات% 19» األحداث؟

وقـال . خـرى مـن الكلمـة املنقولـةأ% 50من الراديـو، % 50 و،قالوا من الصحف% 87ـ ب
ن كانوا يقولون لنا أين تعلموا مـا كـانوا و لنا، فاملبحوثبالتدريج بدأ الوضوح يرتاءى«نه إ :باور

). 338 -9، 1971 (»ا أراد النظـام الحـاكم أن يعلمهـميريدون معرفته، ولـيس أيـن تعلمـوا مـ
فكلام ذهب باور إىل املستوى األعىل يف السلم االجتامعي لالجئني السوفيت، كلام كانت تلـك 

مـن وجهـة نظـر  و.الرسمي بشكل أفضـل اإلعالم مالجامعات تعتمد عىل الكلمة املنقولة لفه
 يف مبثابـة فشـل ،الكلمـة املنقولـةواسـع االنتشـار عـىل لنظام الحاكم، كان االعـتامد الهيمنة ل

ـحة  ـة واـض ـر دالـل ـلوكه أظـه ـإن ـس ـده، ـف ـا يرـي ـواطن وـم ـر اـمل ـة نـظ ـن وجـه ـا ـم ـال، أـم االتـص
)Bauer, 1971, 339(.  

ٍّليس مدهًشا أن نجد تغيريا مستمر ل من الطريقة التي يستخدم بهـا النـاس اإلعـالم، ا يف كً
 مثـل ،وكانـت تكنولوجيـا األبحـاث. ذلـك االسـتخدام اإلعالم وويف الطرق التي يفهم بها محلل

» أصدقاء الراديو« حينام تعامل تروتسيك مع ،تزال يف مهدها تصميم املسوح وأخذ العينات ال
 ، نظريات علم االجتامع وعلم الـنفسومع هذا تطورت. ً عاما مضت80 منذ حوايل 1926عام 

 ،املرتبطـة بهـم اإلعالم باإلضافة إىل تكنولوجيا ، اإلعالمعالوة عىل العديد من نظريات تأثريات
  . لشخص بعينه كامًالًا فيام يعادل عمر،ًجنبا إىل جنب

ـرؤى املاركـسـية لإلـعـالم ـعـىل تـطـور بـحـوث   ريي يف االتـصـال الجامـهـ اإلـعـالم ـسـيطرت اـل
ـا وأوريف بريطان ـاـي ـي،ـب ـد التجريـب ـس التقلـي ـدة، عـك ـات املتـح ـتثنته الوالـي ـذي اـس ـذي ، اـل    واـل

يف أمريكـا يف وقـت  اإلعـالم جاء تأثري املاركسية عىل دراسـات. متت تغطيته يف الفصل السابق
 يف 1983يف طبـعـة خاـصـة ـصـدرت ـعـام » هـيـاج يف املـيـدان «: إىل مـنـاظرة ـعـنى وأد،مـتـأخر

»Jornal of Communication «.والتـي  -  اإلعـالم أدت املاركسية والرؤى ذات الصـلة عـن  
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 إىل ظهـور أسـئلة تتعلـق بـالرصاع والهيمنـة واأليديولوجيـة والرصاع - يبيف سـياق أورظهرت 
كام أدت الرؤى التجارية التـي ظهـرت يف أبحـاث الـرأي العـام يف . الحديث اإلعالم الطبقي يف

  .دفع وتغيري االتجاه وطبيعة الرأي العامأمريكا إىل ظهور أسئلة عن الجامهري وال
 تقابل القوى االقتصادية والقوى السياسيةب -بصفة خاصة  - علامء االقتصاد السيايس هتمي

 ءلـاممـن أبـرز ع. التي تتعلق بـالرؤى املاركسـية واملاركسـية الجديـدة اإلعالمية يف الدراسات
 »صـناعة املوافقـة «:يف كتـابهام 2002 تشومسـيك نـاعوم واالقتصاد السـيايس إدوارد هريمـان

)Manufacturing Consent(يركـز عـىل تـأثريات ، حيـثللربوباجنـدا ً منوذجـا، والذي يعـد 
  يف)agenda setting(ترتـيـب األولوـيـات األيديولوجـيـة الرأـسـاملية للوالـيـات املتـحـدة ـعـىل 

املحتوى اإلعالمـي طرق رئيسة تتحكم يف  ن هناك خمسإقاال . بارمبا يف ذلك دور األخ ،اإلعالم
  :، وهييف املجتمعات الغربية

الجامـهـريي  اإلـعـالم  وـشـكل اـلـربح لرشـكـات، وملكـيـة اـلـرثوة، وامللكـيـة املرـكـزةمالحـجـ -
  .املهيمنة

 . للدخل لإلعالم الجامهرييرئيساإلعالن باعتباره املصدر ال -
 .»الخرباء«عىل املعلومات التي تقدمها الحكومة وقطاع التجارة و اإلعالم اعتامد -
 .كوسيلة لتنظيم اإلعالم» النقد الالذع« -
 .كآلية للسيطرة» مقاومة الشيوعية« -

يك إىل ردود الفعـل السـلبية عنـد هريمـان وتشومسـ Flack» النقـد الـالذع « مفهـوميشري
يـة، أو التامسـات أو قضـايا تليفونكانـت رسـائل أو مكاملـات أ سـواء ،أو الربامج اإلعالم ألخبار

عنـدهم أمـر عظـيم الشـأن » نقـد الذع«وتعد القـدرة عـىل إنتـاج . خ إل...  خطبقانونية أو
 اإلعـالم خـرباءإىل  هريمان وتشومسيك نظري. بالنسبة للمؤسسات القومية امللتزمة بالرأساملية

 كـام هـو الحـال مـع املؤسسـات - إن هؤالء الذين يعملون باإلعالم« .كأنهم دمى الرأسامليةو
 غـري« سـوف ينظـر إلـيهم عـىل أنهـم ، يعرضون القيم الرضورية والـرؤى وال- الكبرية األخرى

 Herman and (» يف الطريـقطولسـقفني، ومييلـون لأو منحـر» أيـديولوجيني«و، »مسـئولني
Chomsky, 2002, 304.(  
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ميكن رشحه يف إطار األيديولوجية  ، اإلعالمويرى هريمان وتشومسيك أن ما يفعله كل خرباء
  .وتأثرياتها

لكـن  و،ن األشكال النظريةتتخذ العديد م ، اإلعالمرة أن األيديولوجية ترشح تأثرياتإن فك
. ن وإينـيس ماكلوهـاعنـدعام لسياسيني تختلف لدى االقتصاديني ا اإلعالم من الواضح أن قوة

 اإلـعـالم الطبـقـة ـتـتحكم يف ن ـهـذهإن هـنـاك طبـقـة حاكـمـة، وإيـقـول هريـمـان وتشومـسـيك 
ن الوسـيلة تكمـن فيهـا تـأثريات أصـيلة مسـتقلة عـن مضـمونها إن اويقول ماكلوه. وتأثرياته
وتصور املاركسية أمريكا عىل أنها وغد الرأسـاملية، عـالوة عـىل أنهـا النـارش العـاملي . ومالكها

الـذي «هـو املجتمـع األمـرييك نإ: Brzeninksiيقول بريزيـنكيس . س للثورة املعلوماتيةالرئي
 مـن عـىل بعـد يف اٍّ تراكمي محدثني بذلك تحوًال،تمعات األخرىميلك التأثري األكرب عىل كل املج

  يقوم باالتصـال-  أكرث من أي مجتمع آخر- وهذا هو املتوقع ألن املجتمع األمرييك. »نظرتهم
للمرة األوىل و .ت العاملية متأصلة يف هذا البلدمن االتصاال% 65فحوايل . مع كل الكرة األرضية

 وسوف تكـون متاحـة ،فة الرتاكمية لجنس البرش عىل نطاق عاملييف التاريخ سوف تتاح املعر
   ).Brzeninksi, 1970, cited in Mattelart, 2003, 93( بشكل مستمر كرد فعل للطلب

 هـي موضـوعات ،إن األفكار عـن الرصاع الطبقـي االجتامعـي العـاملي وامللكيـة والهيمنـة
. التقليديـة اإلعالم رخ مع دراسات تأثريات صاًاركسية، وغالبا ما تكون يف تناقضجوهرية يف امل

 بيـني تـأثريتعليم الطالب الربيطـانيني واألورمؤثرة بشكل خاص يف كانت النظرة املاركسية إن 
 وبصـفة خاصـة يف ،طبيعـة التقليـد املـاركيسبعد ذلـك وسوف نستعرض . الجامهريياإلعالم 

ة سياسية منـذ اركسية تدهورت كحرك بالذكر أن املوجدير. الجامهريي اإلعالم عالقته بتأثريات
 مبـا يف ذلـك ،وسـةتزال محس ، إال أن تأثرياتها الفكرية ال1991انهيار االتحاد السوفيتي يف عام 

  .اللغة والخطاباهتاممات ما بعد الحداثة ب
  :ماركس

 مـن  يف الوقت الذي كان يشهد اقتصادها تحـوًال،نشأ كارل ماركس يف والية بروسيا املستبدة
وبيـنام كانـت املـزارع . ة إىل الصناعة، والتحول من املجتمـع الشـعبي إىل مجتمـع الكتلـةالزراع

   وتحـول التصـنيع مـن النطـاق الصـغري إىل اإلنتـاج الشـامل، ثـم هـدم ،تتحول إىل وحدات أكرب
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زادت ساعات العمـل، .  عىل العيش يف فقر حول املصانعهمراجبإ و،صغار املزارعني واملنتجني
، واشتغل األطفال الصغار حتى سـن الثامنـة الرجال، والتحقت النساء واألطفال بوقلت األجور

  .بية واملطاحن يف معظم البلدان األور ساعة يف اليوم يف املناجمةأربع عرش
يحلـل األوضـاع، لقد فزع ماركس مع مراقبني آخرين مام شاهدوه، ولكن ماركس قـرر أن 

 - كان ماركس يرى أن املجتمعات الصناعية. يها التي كان يعرتض علتكالويقدم الحلول للمش
حيـاتهم تتحـدد بهـا نظم الناس يفالطريقة التي . حركها العقيدة املاديةت - بل كل املجتمعات

 وتبادل السلع ، من خالل أساليب اإلنتاج السائدة والتوزيع-  وليس بشكل تام- بشكل أسايس
 ،النـاس يجـب أن تأكـل وترشب وتلـبسوقد سيطرت املاديـة عـىل املجتمـع ألن . يف املجتمع

اجيـة يف  لذلك تسـببت القـوى اإلنت، أنفسهم بأي يشء آخرواشغليوتحصل عىل مأوى قبل أن 
، وتم فصـل  ودفعت الناس إىل عالقات إنتاجية،وسائل اإلنتاج الفعليةتقييم العاملة، وتقسيم 

  يجـبلة الزراعيـة، ولكـن وكالهام تم فصله عن العام،ن العاملة التجاريةعة يعاصنالعاملة ال
  .تعاون األفراد داخل كل نوعية من هذه التصنيفات يف العمل

  :مناقشة
 مثل الوصف التحلييل ملاركس، ولكن هناك بـالطبع مـا هـو ،كان الرشح السابق يف املايض

مـا هـي . انظر إىل املجتمع الذي تعيش فيـه. حقيقي يف الحارض، وما يتعلق بالخربة اإلنسانية
  األساسية التي بها ينظم الناس ذلك املجتمع؟ إىل أي مدى يكـون املجتمـع مسـتقالٍّاملحددات

يف اعتامده عىل املؤثرات أو الحلول املحلية والقومية والعاملية؟ هل حقيقي يف العامل املعـارص 
الحقـوق  ميكـن تحقيقهـا بـدون - املأكل واملرشب وامللبس واملأوى - أن االحتياجات األساسية

  ؟مثل التعليم واملساواة واالتصال، األخرى
ما هي التقسيامت املعارصة للعاملة يف مجتمعـك؟ مـا مـدى أهميـة قطاعـات الخـدمات 

؟ ما هو التحيز الـذي  يف مقابل القطاعات الصناعية-  عىل سبيل املثال- واالتصاالت والتمويل
  يفعله تقسيم العاملة للطريقة التي يتصل بها الناس؟

   أسـفرت عـن تقسـيم املجتمـع ، والتـيالعاملة عالقات تخـتص بامللكيـة تقسيم ًأيضا، ولد
يف االتجاه الرأسـاميل .  طبقة متتلك وسائل اإلنتاج، وأخرى متتلك فقط قوة العاملة؛إىل طبقتني

ـة ـالك األرايض والعامـل ـاج والرأســامليني وـم ـى يف ، شــكلت رأســاملية اإلنـت ـات العظـم   الطبـق
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 بقيت ورسعان ما ،اٍّايض والرأساميل كان يختفي تدريجيالك األرولكن االختالف بني م. املجتمع
وكانـت الطبقـة الربجوازيـة .  الطبقة الربجوازية وطبقة الربوليتاريا:ام ه فقط،نان مهمتاطبقت

ن وسـائل أل ؛متتلك كل وسائل اإلنتاج، ولكنها كانت يف حاجة إىل قوة العاملة مـن الربوليتاريـا
إذا مل تشغلها القوى العاملة، واملهمة التاريخية للطبقة الربجوازيـة أو اإلنتاج كانت بال فائدة، 

  .الرأساملية كانت يف تراكم رأس املال
 - ة يف مفهوم ماركس للمجتمع الصناعي املادي هو القوى الدافعة الرئيسإذا كان املحددو

. والربوباجنـدا فالقوى الرئيسة األخرى كانت تتضـمن الدولـة والتعلـيم ،فإنها مل تكن الوحيدة
وكانـت يف . وتضمنت وسائل اإلنتاج الهيكل الفرعي والقاعدة أو األساس االقتصادي للمجتمـع

حامية هيكل هائل من املؤسسات السياسية والرشعية والتعليميـة والروحيـة والفنيـة، عـالوة 
وقـد تـواءم . عىل أشكال العالقات بني هذه املؤسسات والحلقات التي تتكـون منهـا السـلطة

 ،هؤالء األعضاء يف املجتمع مـع النظـام القـائم بتوفيـق آرائهـم وعـاداتهم وقـيمهم األخالقيـة
كانـت  القـوى الجديـدة لإلنتـاج فكلـام زادت أهميـة بالتايل و.تهم وسلوكياتهموأشكال توقعا

 لـيك يسـاعدوا عـىل ؛ الهيكل الهائل للمؤسساتتحول و، عالقات إنتاجية وملكية جديدةتنتج
  :)The German Idelogy(نجيلز يف ولتجسيد هذه الفكرة كتب ماركس وإ. يلاإلنتاج الفع

 الطبقـة التـي تشـكل  فمـثًال،إن أفكار الطبقة الحاكمة يف كل حقبة هـي أفكـار الحـاكم«
 والطبقـة التـي متتلـك ، القـوى الفكريـة الحاكمـة الوقتالقوى املادية للمجتمع هي يف نفس

 أفكـار هـؤالء الـذين يفتقـدون إن: القـول بشـكل عـاموسائل اإلنتاج الفكري، وبـذلك ميكـن 
  .)64، 1972(»  عرضة لهانوسائل اإلنتاج الفكري يكونو

أفكـار «طور العديد من أصحاب النظريات الذين جاءوا بعـد مـاركس هـذا الجانـب مـن 
 ،)1937 -1891 ( الكبري صاحب التأثري، اإليطايل الشيوعي، ومنهم أنطونيو جراميسيك،»الحكم

نـه كـان هنـاك مسـتويني مـن الهياكـل إ وقـال ،)Hegemony( »الهيمنة«ور مفهوم حيث ط
وقد مارست الطبقـة . »املجتمع السيايس أو الدولة«و» الخاص«أو » املدين«املجتمع : العظمى

الحاكمة سيطرتها الفكرية من خالل املستوى املدين أو الخاص، عالوة عـىل سـيطرتها املبـارشة 
  .نونمن خالل الحكومة والقا
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 كتلة املجتمع إىل ا التي أضافته،إن الهيمنة كانت املوافقة التلقائية 1968وقال جراميسيك 
 املوافقـة ألن الطبقـة وتم تحقيـق هـذه.  الذي فرضته عليهم الطبقة الحاكمة،أسلوب الحياة

وقال جراميسـيك .  استمتعت بهذا الوضع من التميز والثقة املجموعة املسيطرةذاتالحاكمة 
تحتيـة الطبقـة ال لحاكمة قادرة ليس فقط عىل إكراهالهيمنة تتواجد عندما تكون الطبقة ان إ

 عىل الطبقة التحتيـة واملجتمـع  سلطة اجتامعية شاملةرضفًلتنصاع الهتامماتها، ولكن أيضا ب
 وتعتمـد أكـرث يف الـدول ،)املوافقـة(وعىل ذلك تعتمد الهيمنـة عـىل القـوة والخضـوع . ككل

يتداخلون يف تصنيع ذلك القبـول حيـث أنفسم ولكن الالعبني . رأساملية عىل الرضاالليربالية ال
ًومل يتم تحقيقه لـيس فقـط يف الهيكـل الفرعـي، ولكـن أيضـا يف الهيكـل . ًيكون ممكنا صنعه

 فهي تحققت من خالل احتواء الطبقات التحتيـة ،األعىل للدولة والدين والتعليم والربوباجندا
  .واأليديولوجية

هي رضا املجتمـع بأسـلوب الحيـاة الـذي فرضـته : هيمنةال
  .الطبقة الحاكمة عىل املجتمع بشكل عام

هو أن يكون الناس تحت سـيطرة آخـرين، : الوعي الكاذب
 .ويقبلوا هذه السيطرة عىل أنها طبيعية ورشعية

  
 ،جدير بالذكر أن إخضاع أو قهر الطبقات التحتية يتحقق من خالل جهل الطبقة الحاكمة

ًا كاذبـا يف ً وهذا األمر يعد وعيـ،تعريفاتها للحياة هي نفسها الحياة الفعلية لكل اآلخرينأن ب
 ، يـحـدث عـنـدما يـكـون الـنـاس تـحـت ـسـيطرة آـخـرينالوعي الـكـاذب ـفـ؛الخـطـاب اـملـاركيس

عـىل سـبيل املثـال، إذا آمنـت . ويأخذون هذه السيطرة عىل أنها رشعية من الطبقة الحاكمـة
  وأنهـا يجـب أن تكـون يف دور، يف أنها يجب أن يحكمها رجـل، األبويةسيدة مبجتمع السلطة

ٍّاملساندة للرجل يف كل يشء عاطفيا وجسديا وفكري ٍّ  فإن هـذه السـيدة تقـع تحـت الـوعي - اٍّ
يف هذه الحالة فـإن األيديولوجيـة تنصـهر مـع .  فهي ال ترى أنها يجب أن تكون حرة؛الكاذب

الطبقة الحاكمة ناجحة يف هذا عندما توحـد كـل تكون و. لاالتحاد األيديولوجي للمجتمع كك
 وبـذلك فهـي ،التعريفات املتنافسة للحقيقة داخل نطاق مفاهيمها الخاصة ملـا هـو حقيقـي

  .تضع الحدود التي من خاللها يستوعب كل شخص الحقيقة
   وتتحقق الهيمنة من خالل وكـاالت الهياكـل العليـا يف العائلـة والكنيسـة ونظـام التعلـيم
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وهذه الحالـة . كراه التي تستخدمها الدولةإلواملؤسسات الثقافية واإلعالم، عالوة عىل أدوات ا
كـام أنهـا ليسـت حرصيـة ألن . ليست دامئة، ولكن يجب الكفاح من أجلهـا والحصـول عليهـا

  .هاؤالطبقات التحتية لها نظم القيم الخاصة بها، ولكن حينام تنجح يتم احتوا
ـقـراءة يف  «: يف كتابـيـه)Louis Althusses نيس ـلـويس آلثوـسـيسـتـب الفيلـسـوف الـفـرك

ن نظـام إ :ًالئ قـا، عـن أفكـار مـاركس وجراميسـيك،1970» من أجـل مـاركس« و،»الرأساملية
 مبـا يف ذلـك أحـوال التوالـد االجتامعـي، وتكـاثر القـوى ، اإلنتاجرشوطالرأساملية يعيد إنتاج 

 والتي بدونها ال تسـتطيع القـوى العاملـة ، األجورويشتمل هذا عىل. العاملة وعالقات اإلنتاج
وتوالد القوى العاملة من خالل األجور يتطلب وجـود . أن تستنسخ نفسها كقوة منتجة نامية

ـة ـ،العائـل ـب نـظ ـاليب يتطـل ـة واألـس ـارات العالـي ـد املـه ـدم إىل  وتواـل ـد التـق ـيم، وتواـل ام التعـل
ة وإدارة ، ومؤسسـات السياسـميـةأيديولوجية الحكم يتطلب مؤسسات ثقافيـة ودينيـة وإعال

س نها تعمل يف األسـاإهذه أجهزة الدولة األيديولوجية، ويقول آلثوسيس  ييسم. الدولة ككل
 ، لألفكار والعـرض مـن خـالل وسـائل يفهمهـا النـاساًنظامفهي تقدم . من خالل أيديولوجية

  .ويعيشوا من خاللها يف عالقة خيالية تتعلق بأحوالهم الحقيقية لوجودهم
ذي يحكـم وجـود النـاس، وبذلك ما تقدمه األيديولوجية ليس نظام العالقات الحقيقية الـ

وهـذه األجهـزة . خيالية لهؤالء األفراد للعالقات الحقيقية التي يعيشون فيهـاولكن هو عالقة 
 ا،ً تصـبح فيـه املعيشـة والتفكـري مسـيطر،تؤسس الهيمنة كنظـامآلثوسيس  االتي تحدث عنه
 مبـا يف ذلـك األذواق واألخالقيـات ،ًرد للحقيقة معروفـا مـن خـالل املجتمـعويصري مفهوم الف

  . عالوة عىل املبادئ الدينية والسياسية،والعادات
  :الرشعيةعملية إضفاء اإلعالم الجامهريي و

حتى يف الـدميقراطيات  - الهيمنة الرأساملية املحافظة التي متيل إلحكام السيطرة أصبحت
لفكـر ـلـدى ل  مرتبـة متقدمـة اـسـتمر يحتـل سـؤاًال- ًفتوحـة نظريـااملعـارصة للمجتمعـات امل

الدوـلـة يف «يف كتاـبـه ) Ralph Milibnad, 1973(وـكـام يـقـول راـلـف ميليباـنـد . املاركـسـيني
ن الحقيقة الواضحة بالنسبة للمنافسة عىل الدعم الشعبي يف مثل هذه إ :»املجتمع الرأساميل

ويقـدم العديـد مـن األسـباب . ت عىل دعم ضئيلحصلقد  اليسار هو أن أحزاب ،املجتمعات
  لنـجـاح األـيـديولوجيات الرأـسـاملية املحافـظـة، فـهـي مدعوـمـة بتأيـيـد النـشـطاء ـمـن الطبـقـة 
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ون فيها أفـراد  التي يك، واملؤسسات ذات التمويل الجيد يف مجال السياسات الكبرية،املتوسطة
أفـراد الطبقـات ملقدرة عـىل إثنـاء  ا- ملوقعهم املعارض كأصحاب أعامل - الطبقات املسيطرة

الذي يؤثر عىل أفـراد هو ليس هذا بالطبع .  عن التعبري عن آرائهم املنحرفة عن التيارالتحتية
ًالطبقات العاملة أو الطبقات املتوسطة األقل، ولكن ينطبق أيضـا عـىل العديـد مـن مـوظفي 

، هذا اإلجـراء لإلقنـاع »وقف«الطبقة املتوسطة الضعيفة أمام الضغوط التي متارس عليهم من 
يف الخدمـة   كـام هـو الحـال-  ففي الحياة املدنيـةً أن يكون ظاهرا؛ًألن يكون مؤثراال يحتاج 
 والتـي إن تـم ،، وبصفة خاصة فـيام يتعلـق بالسياسـة توجد معايري لكبت األفواه- الحكومية

  .)163 ،1973(تجاهلها سوف تكون عواقبها وخيمة يف العديد من الجوانب املهمة 
 اإلعالم أنوعىل الرغم .  الرشعية أو دعم النظام االجتامعي الحايل يسانده اإلعالمإن إضفاء

 إال أنها عنرص حيـوي يف رشعيـة - تنافس القوىاملساواة يف  و، املجتمع الليربايليعكس تعددية
غيـاب كـام أن  ،سـيطرة ووسـيلة لـدعمهاال التعبري عـن نظـام ن فهام ميثال؛املجتمع الرأساميل

 يعمل فقط عىل إخفـاء وظيفـة اإلمالء الحكومي لإلعالم وحضور املناظرة والحوار يف محتواها
  . الحقيقيةاإلعالم 

  :ملخص
تعرف األيديولوجية يف الفكـر املـاركيس عـىل أنهـا 
الوسيلة التي من خاللها تفرض الطبقـات االقتصـادية 
املسيطرة تحكمها عىل اآلخرين؛ حتى يقبلوا حكمهـم 

أنه وضع طبيعي وحتمي، وبـذلك يكـون رشعـي عىل 
وتظهـر ). O'Sullivan et al., 1998, 109(وملـزم 

الهيمنة عنـدما تكـون الطبقـة الحاكمـة قـادرة عـىل 
إجـبـار طبـقـة تحتـيـة باالنـصـياع الهتامماتـهـا، وتـكـون 

عـىل » سلطة اجتامعية شاملة«ًأيضا قادرة عىل فرض 
ـل ـع كـك ـة واملجتـم ـة التحتـي ـايل ت. الطقـب ـد وبالـت عتـم

 .الهيمنة عىل القوة واإلخضاع
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هي تصور للقـوة مـوزع : التعددية
عىل مجموعـات مختلفـة يف املجتمـع، 

 .وتتغري بتغري الزمن والقضايا
 

حيـث إن لعديد من وسائل اإلنتاج الفكـري؛ يتحكم يف ا اإلعالم  أن1973وكتب مليباند يف 
لـذي يتمتـع ن القطـاع الرأسـاميل ا وأنهـا جـزء مـ،ملكيتها تقع بشكل كبري يف القطاع الخـاص

ا إىل ٍّ محـافظني جـدرجـال ميـولهم األيديولوجيـة تـرتاوح مـا بـني « يسيطر عليه،بنطاق واسع
ين أو يـتم هذه الرؤى إما تعرض بشكل مبـارش عـىل املحـرر. )204، 1973(» شديدي التبعية

ظـة للرجـال  الصـحفيون أن يضـعوا يف اعتبـارهم الحساسـيات املحاف، وبـذلك يـتعلمترسيبها
 والرصاعات بني الرأساملية والعامل ، باتجاه املؤسسة الحرن ويلتزمو،والنساء الذين يوظفونهم

 والحركـات ، والحـرب البـاردة، والحركـات السياسـية،واالتحادات التجارية، واألحزاب اليمينية
بشـكل  - ذلـك، يشـعرون عـالوة عـىلو ، ودور الواليات املتحـدة يف الشـئون الدوليـة،الثورية

إظهـار عنايـة اسـتثنائية يف التعامـل مـع  اإلعالم بتأثري املعلنني، ويتعلم - مبارش مبارش أو غري
  .ملؤه التعاطفيعاملونهم بفهم  و، هؤالء العمالء األقوياءمثل

 بشـكل اها تجارتهـتجعل ألن كل الحكومات ؛الجامهريي بتأثري الحكومة اإلعالم ًأيضا يشعر
 ،بتفسـريات عـن السياسـة الرسـمية التليفزيـونحف والراديـو و لتزويد الصـ؛هجيمفصل ومن

املزيـد مـن  و تسـعى إىل املزيـد- نـى آخـر مبع- والدولة. يعة اعتذارية ومغرضةوالتي لها طب
عنـي عنـد أغلـب الـدول تي تـ والت، وبصفة خاصة يف األوقات العصيبة واألزمـاإدارة األخبار،

لام كانت األزمـة أشـد كلـام كانـت اإلدارة لألنبـاء  أنه ك-  وبشكل مستمر- الرأساملية الرائدة
 ,Miliband, 1973(وأنصـاف الحقـائق واألكاذيـب البحتـة املراوغـة كـذلك ًأكرث اسـتهدافا، و

208.(  
ـذين يعمـلـون يف ـتم تقـسـيمه اإلـعـالم إن ـهـؤالء اـل  يذو وم إىل ميينـيـني ومـحـافظنيـقـد ـي

ثـل م -هـذه املجموعـة األخـرية ، وت يعملون عىل تجنـب املشـكال،لتزامات سياسية مشوشةا
 أصحاب العمـل أنإىل  ويرجع هذا يف األساس  يحبون،يقولون ماًغالبا ما  -أقرانهم املحافظني 

ما ميكن االعرتاض عليه فيام   أن أو عىل األقل يجدوا،يحبون يف معظم األحيان ما يقوله هؤالء
  .)Miliband, 1973, 211 (ٍّ جداقليليقولونه 
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املحللـني املاركسـيني الجـدد الـذين يتبنـون وجهـات نظـر  ون املاركسـينيهناك العديد مـ
الكيفـي والكمـي  اإلعـالم نإيقول ) Stuart Hall, 1977, a and b(فستيوارت هال . مشابهة

 ،املجال الثقايف واأليديولوجي -بشكل تدريجي  - واحتل ،أسس قيادة حاسمة يف املجال الثقايف
إنـه يـدمج الصـور .  واملامرسـات وقـيم املجموعـات والطبقـات للمعـايناًفاإلعالم يبنـي صـور

ًاملتامـسـك اـلـذي نتدارـكـه، إـنـه يـقـدم حرصا ألـسـاليب الحـيـاة » الـكـل«والـعـروض واألفـكـار يف 
 أكـرب اًبالتايل يعطي بعـض األصـوات واآلراء وزنـ اإلعالم إن. واأليديولوجية للرأساملية الحديثة

هذا اإلجـراء يف توالـد األيديولوجيـة لـيس  اإلعالم ءويعترب خربا. لألقوى عىل حساب الضعيف
. املامرسـةروتينيـة  أال وهـو ،؛ ألنه يختفي بشكل جزيئ تحت ما يصنع من األخبـارًوعيا كامًال

 -ً، ولكنهم غالبا ما يفعلون ذلـك لرسالة بالشكل الذي صممت من أجلهري لن تفهم اهفالجام
  .يف إطار الرموز املسيطرة -عىل أقل تقدير 

 )Hall, 1977, a and b, 1989.(  
  :الدليل التجريبي عىل الرؤى املاركسية

 هل هناك أي دليل ، ولكنكل ما سبق هو املاركسية بعينها أو النظرية املاركسية الجديدة
 عرضت مجموعـة. تجريبي لها؟ بالطبع هناك بعض الدالئل التي تدعم بعض جوانب النظرية

تة أعـوام مـن البحـث عـن التغطيـة اإلخباريـة لالتحـادات يف جامعة جالسكو نتائج ساإلعالم 
 Bad" اٍّالسـيئة جـد واألسوأ، واألخبار السيئة،: " بعنوانجارية والصناعة واالقتصاد يف بحثالت

News, More Bad News, and Really Bad News. 1976 ،1980 ،1982 . وتوصـلوا إىل أن
ه عن األحداث والقضايا لوضع ن بق الذي يفكروإعالم الناس النسعىل لديه القوة التليفزيون 

  .يف ماذا سيفكر فيه الناس -بشكل كبري  -ًوهي أيضا تتحكم . األجندة
أن مكاسـب األجـور لالتحـاد  -بشـكل روتينـي  -يقـدم  التليفزيـونوجدت املجموعـة أن 

أن  عـالوة عـىل ،التجاري هي سبب التضخم، دون إبداء تفسريات بديلة، مثل نقص االستثامر
، كانـت 1975ويف النصف األول من عام . تغطيتها عن الصناعة تركز فقط عىل صناعات قليلة

اإلدارة املحليـة هـي خـرب مـن  والربيطاين عن املواصالت التليفزيون نسبة األخبار الصناعية يف
   عمـلـت يف ـمـن العامـلـة الربيطانـيـة الـتـي% 2ـتـم نـقـل ويف نـفـس الـسـياق . ـبـني ـكـل ـخـربين

  



                                                                                          نظريات ومناهج اإلعالم 
 

 135

أما تغطية اإلرضابات . التليفزيون ًتقريبا يف ربع التغطية الصناعية العامة يف ارات صناعة السي
 إال أنها ،فكانت مشوهة، وعىل الرغم أن الصناعة الهندسية كان لها نصيب عال من اإلرضابات

عالوة عـىل . التليفزيون  مل يأت لها ذكر يف اً نزاع90  فقط من بني9ًأيضا . أهملت يف التغطية
  التليفزيونيـةأن األخبـارإلرضابات كانت تعرض كام لو أن العامل هم السبب الدائم، كام أن ا

 مـن قـاع )املجموعـات املهشـمة(عىل أنها تأيت مـن الطبقـة السـفىل » املتاعب«كانت تظهر 
  . وليس من القمة،املجتمع

اإلنجليـزي  التليفزيـون تظهر دامئًا سـيئة يف اتيوكانت اإلرضابات يف السبعينيات والثامنين
 والتـي كانـت حاسـمة يف - اتيـإذا مل تحدث يف بولندا، فاإلرضابات البولندية يف نهاية الثامنين

. م تصويرها عىل أن الناس كانت تكافح من أجل الدميقراطية والحريـةت - ظهور حركة تضامن
أما اإلرضابات األخرى، وهي الكفاح عـىل املسـتوى املحـيل، صـورت عـىل أنهـا حمـق سـيايس 

ـ فإن هذه الفـوارق ،ومهام كانت رؤيتك للقضايا الخاصة. وسذاجة اقتصادية ذات كانـت ا حقٍّ
فقـد أظهـرت الدراسـة التـي أجريـت ، ًأيضا، أظهرت األخبار أنها كانت متحيزة للذكور. مغزى
 ومعظمهـم كـن ،فقط من الذين تم إجراء مقابالت معهم كانوا من النساء% 8 أن 1975عام 

وقـد وجـدت املجموعـة أن .  وامللكـة، ومارجريـت تاشـرت،شرتكن يف كوارث ونساء ا،رياضيات
مـن طبقـة الصـفوة  -يف الغالـب  -وهيئة البـث املسـتقلة كـانوا ) يب يب يس( مجلس إدارة الـ

 ملا يسمح للموظفني أن يفعلـوه اًحدود -بشكل مبارش أو غري مبارش  -القوية، وكانوا يضعون 
  .أو يقولوه

 الصـحفيون يحصـلون عـىل رواتـب أفضـل بكثـري مـن غالبيـة أفـراد  كان،عالوة عىل ذلك
 لـديهم كانوا يكتبون عنهم، ومعظم الصحفينياملجتمع، وبالطبع أفضل من العديد من الذين 

ع أكـرث ة مشرتكة مـ وبشكل عام تشاركوا يف ثقاف،قليلة خارج نطاق طبقتهم وثقافتهمخربات 
  . يف املجتمعاملجموعات قوة وأصحاب املصالح
يف  اًنفـوذ و مـع أكـرث املجموعـات قـوة يف ثقافـة مشـرتكةنإن معظم الصـحفيني يشـرتكو

وتينية لعـرض  فرص رمية مثل الخزانة ووزارة الدفاع عىلًأيضا، تحصل املصادر الرس. مجتمعنا
 أن وجهات نظرهم قد تـم مند  به من قوة للتأكن؛ ملا يتمتعوالتليفزيون وجهات نظرهم يف 

 طاملـا أنهـم يقـدمون نوعيـة ، يف أرزاق الصـحفينيوإىل حد ما، فهم يتحكمون. ع إليهااالستام
   وهذه املصادر تتمتع باحتكـار نوعيـات معينـة مـن ،نواألخبار التي يجب أن ينتجها الصحفي
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.  يف مجـلـس اـلـوزراءل، ـقـد يرسـبـوا محـتـوى مناقـشـات تـجـريوـعـىل ـسـبيل املـثـا. املعلوـمـات
مـات قويـة كلـام كانـت ني املفضلني، وكلام كانـت االهتاموملخصات األنباء ترسل إىل الصحفي

علومات أكرث مـن لديها أفراد للصحافة وامل -عىل سبيل املثال  -فوزارة الدفاع . الرؤية محكمة
 األخبار الكبـار ووالصحفيون محرر. يف ذلك املكتب املركزي للمعلوماتمبا أي إدارة حكومية، 

 ً وأحيانا يكون لديهم خلفية عسـكرية،هذه االهتاممات لديهم صلة وثيقة مع ،يف هذا املجال
)Glasgow University Media Group, 1976, 13.(  

ً بعـد أن قـدمت كتابـا مليئـا ب- وانتهت املجموعـة قبـل تهـو  اإلعـالم إىل أن - الدراسـاتً
 من عرض النظام االقتصادي عىل أنه مساحة لـلرصاع بـني العـامل وبدًال. يديولوجية اإلجامعأل

 أي دليـل نويقـدمو. لرصاعافرتاض أنه لـيس هنـاك مثـل هـذا ا فإنهم يبدأون ب- والرأساملية
أفعال الطبقات املتوسطة  نقد يفوهم ال يرغبون . غري مقبولةأنه عمل لعنارص  عىل للمتاعب
 وأكـرث مـن ذلـك أنهـم محجمـون عـن فحـص النظـام ،لمتاعـبل اً باعتبارها مصـدر؛أو العليا

  .وم عليه هيكل هذه الطبقةاالقتصادي الذي تق
العـامل « الـذي ألفـه تـود جيتلـني ،وجد املزيد من الـرؤى املاركسـية يف الكتـاب األمـرييكت

 الـرغم أن جيتلـني مل وعـىل. 1980» الجامهريي وصناعة وهدم اليمني الجديد اإلعالم :يشاهد
نطونيو جرامسييك عن ن املكانة النظرية له تخلط الفكر املاركيس الجديد ألإال أ ،اٍّيكن ماركسي

ويبـدأ كتابـه بالتأكيـد املـألوف .  مع نظرية مدرسة فرانكفورت لالختيار،الهيمنة األيديولوجية
 منـاطق متناهيـة الصـغر يف الحيـاة - فقـط – الناس ميكنها أن تعـرف بشـكل مبـارش أن ىلع

 الـذي ،امل املصـنوع فإنهم البد أن يعتمدوا عىل الع،االجتامعية، أما فيام يتعلق بالكثري املتبقي
مـن أجـل  ؛ اإلعالم يعتمدون عىلورسعان ما يجدوا أنفسهم. يف فراغهم الخاص اإلعالم يأيت به

 والتحقق مـن ، والشحنات العاطفية، واملعلومات اإلرشادية، وصدور األبطال،اق املفاهيماستي
امل، وهـي تجيـز ًيعطـي اسـام ألجـزاء العـ اإلعـالم نإ :يقول. لرموز بصفة عامةاالقيم العامة و

الجامهـريي أنظمـة  اإلعـالم أصـبح: ولـيك نضـعها بشـكل مبسـط«. أنها حقيقةعىل الحقيقة 
  ).Gitin ،1980 ،2(» أساسية لنرش األيديولوجية

عـن اآلراء ا بـالتعبري ٍّتسمح نظريـ حيث - وعىل الرغم أن ما يطلق عليه املجتمعات الحرة
  مـور معقـدة، ورمبـا بشـكل غـري متصـور،  إال أنهـا صـممت هكـذا لجعـل األ- يف نطاق واسع
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ويف هـذا اإلطـار تقـول . للحركات املعارضة ألن تحقق ذاتها ورؤيتهـا خـارج الثقافـة السـائدة
  :األفكار املاركسية عىل لسان جيتلني

 صـناعة لعمليـةً صناعة املعاين يف عامل الثقافة التجاريـة املركزيـة مشـابها عملية ت أصبح
وكيـف ،  يف مـا يصـنعونه ليس لهـم يـد،فالناس مثل العامل. الل العاملةالقيم يف العامل من خ

 ، للمعـاين، كمنتجـني نفسـهف يوزع املنتج أو يستخدم، والنـاس عـىل النسـقيكو أ ،يصنعونه
 أو يف اإلطـار الـذي مـن خاللـه ،مبـا يقولـون أو يفعلونـه اإلعـالم ما يصنعهيف ليس لديهم يد 

  ).3، 1980 (أنشطتهم اإلعالم يشكل
 يف أن اإلنتاج الحديث أبعـد ،الذي يسري عليه ماركسنفسه خلة يف النسق وتأيت هذه املدا

 العامل عن عمله، ويذهب جيتلني إىل أن املعاين الشاملة ذات الوساطة التـي تنتجهـا وسـائل
ني أو ث املتحدمثًال( يف التعبري عن أنفسهم نيتكون بعيدة عن الناس الذين كانوا مشارك ،اإلعالم

 ويواجهونهم عىل أنهم قوة دخيلة؛ ألنهم تـم تشـويههم مـن خـالل املامرسـات ،)تظاهرينامل
 عـالوة عـىل أن الجامعـات الهامشـية ،املهنية واأليديولوجية لإلعالم عند كتابة التقارير عـنهم

فعلـيهم . ًتشوه رسائلهم حتى تصنع منهم أخبارا ، اإلعالميةالتي تسعى للحصول عىل التغطية
 ، ملا يجب أن تكون عليه الروايـةرسائلهم بالشكل الذي يتوافق مع أفكار الصحفينيأن يديروا 

،  عىل رسـائل الحـدث املزيـف أو الكـاذبالحدث أواالحتجاج، وإذا ما نجحوا يصدر تقريرأو 
وهـذه الصـورة ذات الوسـاطة هـي مـا يـتم . الجامهـريي اإلعالم  لجامهريويصبح هو الحركة

الجامهريي يشهد لبعض الناس عـىل  اإلعالم  عن أنالسياحية، فضًالقبوله أو رفضه يف الساحة 
وبالتـايل ، أنهم قيادات أو شخصيات جديرة يف الحركات التي يتم كتابة تقارير عنها يف اإلعـالم

ً وغالبا ما يكون التألق لدى اإلعالن، سمة أساسية ،الجامهريي القادة إىل مشاهري اإلعالم يحول
 مثـل احتجـاج أو ،شخصية شهرية متألقة يؤكد عىل تغطية حـدثضور ، وأن حمقبولةوشهرية 

  .مظاهرة
  طـيـه عـنـه يـضـخم القـضـايا الـتـي ت، فإالحرـكـات اإلـعـالم  بـيـنام يـشـوههأـنـيتـلـني  جـتـابعوي

 والتـي قـد تكـون األسـاس لالحتجاجـات، فإنـه يسـعى ألن ،الحياة، ولكن عند عرض الفضائح
. ذا إىل تفعيـل فكـرة جراميسـيك عـن الهيمنـةيرجع هـهو  و.يعطي الحق للسلطة ملعالجتها

 ،ويرى الصحفيون األحداث من خالل أطر استقوها من العائلـة والكنيسـة واملدرسـة والدولـة
   أكـرث مـن اعـتامده عـىل ،عـىل االحتكـار -بشـكل متزايـد  - الذي يعتمد ،واالقتصاد املؤسيس
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جاهات التـي اسـتقوها يف تـدريباتهم البريوقراطية والقيم واالت واملنافسة وحالة األمن القومي
هـذه األطـر املهيمنـة مـا هـي إال أشـكال متواصـلة مـن اإلدراك والتفسـري . املهنية كصحفيني

 بشكل روتينـي اإلعالم ن يفوالعامل التي من خاللها ينظم ،والعرض واالختيار والتأكيد واإلبعاد
ات تاج كم كبـري مـن املعلومـ حيث إنها تسمح لهم بإن؛هذه األطر مفيدة للصحفيني. رسائلهم

هي من صنع الثقافة السائدة، فإنها تعكس القيم  بشكل رسيع وروتيني، ولكن ألن تلك األطر
   .ا لهاًال متثل تحدي و،الثقافية

الحركـات السياسـية واالجتامعيـة إىل حركـات  -بشـكل روتينـي  - اإلعـالم وبالتايل، يقسم
الـرأي السـليم الـحيس «أو » طبيعيـة« التي يرونها رشعية وغري رشعية، وبالتايل يطبقون القيم

وبالتايل تأييد فكرة جراميسـيك بـأن هـؤالء الـذين يحكمـون املؤسسـات املسـيطرة . »املشرتك
 سـواء بشـكل مبـارش أو غـري ،يؤمنون قوتهم بشكل كبري من خالل طبع تعريفاتهم للمواقـف

طاق ما ميكن التفكري فيـه يف مبارش عىل هؤالء الذين يقعون تحت سيطرتهم، وذلك بتجديد ن
 الطلبـة الراديكـاليني والحركـات النسـائية  ميكـن لإلعـالم أن يقـدم مـثًال،وبناء عليـه. املجتمع

 ،أو قـد يقبلـون جـوهر احتجـاجهم،  املتاعـبون ومثـريو عىل أنهم محرضـ،والحركات البيئية
  .ولكن يقدمون السلطة الرشعية عىل أنها القوة املناسبة للتعامل معها

 أو الدولـة ،ًفنادرا ما تتحـدى تفـوق االقتصـاد املؤسـيس. تنحاز للنظام اإلعالمية إن الصور
 ،ال تخرق القيم الجوهرية للهيمنـةكام أنها العسكرية والعالقات االجتامعية السلطوية ككل، 
  .أو تسعى إىل النقد الراديكايل أو اإلثارة االجتامعية

  
  :ملخص

دعم رؤية املاركسـية، بـأن يبدو أن الدراسات التجريبية ت
وبـدًال مـن أن يقـدموا . اإلعالم قبل أيديولوجيـة اإلجـامع

النظام االقتصادي كساحة ملعركة الرصاع بـني الرأسـاملية 
 بـدأوا بـافرتاض أنـه ال يجـب أن يكـون هنـاك -والعامل 

 .رصاع كهذا
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  :نشاط
. اهري صحف توزع يف منطقتـك وخمـس مجـالت للمشـاخرت خمسة مواقع خربية وخمس

 كـم عـدد الرجـال والنسـاء.  لكـل مجلـةقم بعمل تحليل مضمون للصـور يف الصـفحة األوىل
واألطفال بالرتتيب؟ ما هي األخبار التي تقرتن بكـل صـورة؟ كـم عـدد الصـور التـي تشـري إىل 

ني أو الوكالء النشطني يف هذه األخبار؟ كـم العـدد الـذي يشـري إىل ضـحايا أو العبـ» الفاعلني«
» وجهة نظر قيمـة«ة االجتامعية التي ميثلها هؤالء؟ هل هناك  الخرب؟ ما هي الطبقسلبيني يف

 ًا قصريتم تقدميها يف األخبار أو مصادر الرأي؟ كيف تدعم الطبقة أو الجنس ذلك؟ اكتب مقاًال
س يف مجتمعـك مـع نتحلل فيه الدرجة التي تتوافق أو تختلف معه سياسات الطبقة أو الجـ

س هناك إجابـة تذكر أنه لي. اتييف السبعينيات والثامنينفهم يف بريطانيا وصتم هؤالء الذين 
أن تـكـون ـلـديك الـقـدرة النقدـيـة يف  -يف املـقـام األول  -ن نرـيـدك  ولـكـ،ـصـحيحة أو خاطـئـة

  .يف استخدام الصور والناس يف خلق وتوزيع املعاين من خالل األخبارو ،توجهك
  :النظرية النقدية

عـن  Steve Chibnallتشيبنال ظر إىل الدراسة االجتامعية لستيف ننًبعيدا عن املاركسية 
أجـرى تشـيبنال . »1977تحليل عن تقـارير الجرميـة يف الصـحافة الربيطانيـة : القانونأخبار «

 ميثلـون مثانيـة مـن عرشة مـن ،مقابالت مع أربعة عرش من املحررين املتخصصني يف الجرميـة
)fleet street (أجـرى ًوأيضـا. وظـف مثـل هـؤالء املتخصصـنيلتـي ت وصحف األحد ا،اليومية 

 .أخبارالقـانون لـديهم خـربات ذات عالقـة بفهـم ، آخـريناٍّمقابالت مع حوايل عرشين صحفي
 1971عالوة عىل أن تشيبنال تتبع أخبار القانون يف الصـحافة القوميـة الربيطانيـة مـن ينـاير 

من األخبـار املتخصصـة كوسـيلة هذا النوع واستخدم دراسة ). 8، 1977 (1975حتى ديسمرب 
، »املعرفـة التجاريـة« من أشـكال  وتوصل إىل أن األخبار كانت شكًال،لفهم األخبار بشكل عام

أنتجـه رجـال لكـن  للبيع صمم مع وضع املستهلكني يف االعتبـار، نعـم، و قابًالاًمنتج «:وتعني
إىل أبعـد مـن دافعـي تـد هـم ميؤ ووال،نتجهممب بشكل عام يؤمنون، ولديهم قدر من النزاهة

  ).223 -4، 1977 (»مرتباتهم
 ،يسـحبهم الرأسـامليونني ليسوا دمى معلقة يف خيـوط  املحرتفنيلويرى تشيبنال أن املتص

   ويبنـون حقيقـتهم ، وميارسـون حقهـم يف االختيـار،وال يشعرون بالرضورة أنهم تحت ضغوط
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أن يـتامىش مـع ف  للمتصـل املحـرتهذا القبول يتيح. الخاصة بهم يف إطار النطاق املحدد لهم
 وبـعـد الوـصـول لـهـذه النتيـجـة ـيـرفض تـشـيبنال اـملـدخل البـسـيط ، لكتاـبـة األخـبـارالوظيـفـة

وهـو . للامركسية التقليدية، ويجد أن املزيد من التفسريات املنقحة للامركسية ليسـت كافيـة
  .ًيرفض أيضا تفسريات األخبار التي يقدمها علم االجتامع التجريبي

ًن الفارق هو أن بحوث علم االجتامع غالبا ما تفشل يف أن ترى الخشـب يف إ القول ميكننا
ّالشجر، بينام املدخل املاركيس نادرا ما يعطي االنطباع بأن الخشب مكون من الشجر ويقدم . ً

 عىل اعتبار أنهـم ؛لالتصال الجامهريي» التوازن«املنظور املاركيس وجهة نظر قيمة ضد منوذج 
 لإلعالم يف الهيمنة املستمرة  تحقيق النجاح يف التحقق من الدور السيايس كامًالال يستطيعون

 والتأكيد عىل األهمية القصوى للهيكل اإلعالمـي وامللكيـة والـتحكم يف هـذا ،لطبقة رأساملية
يف الوصول إىل أبعد من هذه النظـرة، فهـم يفشـلون  -بشكل عام  -ولكنهم يفشلون . اإلجراء

ويف . جـتامع للمتصـلني الجامهرييـنيالعلـم اب السـيايس لالتصـال الجامهـريي يف ربط االقتصاد
  :ن إىل ربط امللكية والتحكم بالعالقات الطبقية كام ييلواب املاركسيَّتُغالب األحيان مييل الك

 
                          

  
)Chibnall, 1977, 207- 8(  

أن الطبقة ذات القوة  »ولوجية األملانيةاأليدي«نجيلز يف إن تأكيد ماركس وإيقول تشيبنال 
 هـؤالء الـذين فسه القوة الفكرية املسـيطرة؛ ألناملادية املسيطرة يف املجتمع هي يف الوقت ن

 يف إعالمنـا عـن التوجهـات فشـل - يتحكمون يف إنتـاج املـادة يتحكمـون يف اإلنتـاج الفكـري
 يومنـا هـذا، فشـل ى حتـنـهإ ويقـول. والدوافع ألصحاب األيـديولوجيات املحرتفـني أنفسـهم

املاركـسـيون يف تحلـيـل إنـتـاج املعرـفـة ـعـىل مـسـتوى الحـيـاة اليومـيـة، وـفـرق جراميـسـيك ـبـني 
 وبـني ، والعلـامء والعلميـني وأصـحاب النظريـاتنيواإلداريـ» التلقيـديني«فكرين املحرتفني ملا

   ذات أهــداف ،الــذين يصــاحبون تكــوين طبقــة حديثــة الظهــور» األصــليني«املفكــرين 
ميكـن اعتبـار الصـحفيني أعضـاء يف .  وتساهم يف الهيمنة، البريوقراطية داخل هيكلها الكبرييف

   الـذي يحشـو املـواطنني بجرعـات يوميـة مـن القوميـة والوطنيـة ،جهاز الدولة األيـديولوجي
  

 يف اإلعالم الجامهريي مـنالتحكم
 قبل املصالح الرأساملية

 
 إنتاج األيديولوجية السائدة

ـوعي الكــاذب ـة واـل التعمـي
 = = وتوليد عالقات طبقية
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أيديولوجيـة غـري الجامهـريي ال يشـكل صـخرة  اإلعالم نإيقول ميليباند . والليربالية واألخالق
ني رشعيـة عـنرص حاسـم يف تقنـ« آراء متنوعة ورؤى، ولكنه يف كل األحـوال  فهو ينرشمؤهلة،

 ألي يشء خــارج إطــار اإلجــامع الليــربايل  عــداوة شــديدة لديــه؛ ألناملجتمــع الرأســاميل
  .»الدميقراطي

قتصادية، تعكس مصالحهم اال اإلعالم ن امليول األيديولوجية ملاليك وسائلإويقول تشيبنال 
ن هذه التفسـريات إ الهيكل اإلعالمي، ولكن تشيبنال يقول أسفلتتغلغل إىل يول إن هذه املو

 عـىل مسـتوى ،املاركسية ال ترشح بشكل مفصل كيـف تعمـل الهيمنـة يف اإلطـار االجتامعـي
  .الحياة اليومية يف املؤسسات اإلعالمية

مـن األخبـار نها تجعل أيطور تشيبنال فكرة أن الصحيفة هي أداة تجارية تخدم اإلعالم، و
كـام أن التوزيـع عـىل املسـتوى . ميكن التعامل معها بشكل أنيقًمغلفة تغليًفا جذابا، وسلعة 

 إلعادة إنتاجها خالل عمل عىل خلق مناخ ي،الجامهريي للصحيفة ذاتها يعد سلعة يف حد ذاته
 مـن  سلعة معممة ميكن الحكـم عليهـاتصبح والتي ،بيع سلع أخرى، مبا يف ذلك األخبار ذاتها

وهي تقدم لنا وجهة نظر عن واقع منطي من أعىل إىل أسفل، وعـىل . خالل مستويات السوق
  . فالبعض منهم يرى أنها تعبري إبداعي؛أية حال ال يرى كل من ينتجون األخبار أنها سلعة

 - فهـي تـركن ؛تهاىل أن تكـون ماركسـية جديـدة يف فرضـيمتيل مداخل النظرية النقديـة إ
 حتـى مـن خـالل -  عرض وقبول الظلم الراديكايل يف توزيـع املكافـآتيةيفىل كإ -بشكل عام 

وتنبع النظرية األساسية مـن .  كام لو أن هذا يشء طبيعي- يلهؤالء الذين يحصلون عىل القل
» القـوة األوىل«فمدرسـة .  أنه مل يقدم عـىل اإلطـالق نظريـة لالتصـال من عىل الرغم،ماركس

 وكانـت تقـوم عـىل الهجـوم عـىل الواقعيـة ،درسة فرانكفورت وهي م،كانت أملانية يف األصل
القـوة «أمـا مدرسـة .  والتأكيد عىل أهمية األيديولوجية يف تحليـل االتصـال السـيايس،العلمية
ًـعـىل ـسـبيل املـثـال تخوـفـا ـمـن اللـغـة ( ومل تـكـن ماركـسـية ،ـبـدأت يف ـبـالد عدـيـدةف» الثانـيـة

   ).السياسية
تـقــول مدرـســة : ـصــناعة الثقاـفــة

نكفـــورت إن الرأســـاملية تعمـــم فرا
 .الثقافة تحت قناع الفردية
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  ملحة عن النظرية 
  :مدرسة فرانكفورت

 متثل مدرسة فرانكفورت املحاولة األوىل للامركسية لتحليل اإلعالم، وترتبط أسامء عديـدة 
 تيودور أدورنو، ماكس هروفيمر، هريبرت ماركسيون، والرت بينجامني، ليـو :، منهابهذه املدرسة

وقـد تـم تأسـيس معهـد البحـوث االجتامعيـة . ً وأخريا جاركن هابرمـاس،لونثال، إيريك فروم
ها ـهـرب إىل الوالـيـات ئيف أملانـيـا يف العرشينـيـات، ولـكـن بـعـض أعـضـا) مدرـسـة فرانكـفـورت(

  . املتحدة مع ظهور النازي يف أملانيا
لعبـة  «فـاتهمالثقافة يف واحد من أفضـل مؤلوقد ربط أدورنو وهروفيمر مصطلح صناعة 

ن إالوا  لوصف ما شاهدوه من الوسائل السائدة للطغيـان يف املجتمـع الحـديث، وقـ؛»التنوير
 فـإن ،الفرديـةتـدعم ، وبيـنام كانـت صـناعة الثقافـة صناعة الثقافة أدت إىل تثبيـت الثقافـة

  .تعويد املستهلكني والجامهري والسيطرة عليهماإلجراء ككل كان يف حقيقته 
ن صـناعة الثقافـة كانـت إ وقـالوا ،رانكفورت تعرتض عىل تصنيع الثقافـةوكانت مدرسة ف

وكانـت تـرى املدرسـة أن الواقعيـة . تعكس استخدام العلم يف تعميم الجامهـري واملسـتهلكني
ن وسـيلة إن كل املعرفة كانـت كميـة، وإوهي الفقرة التي تقول ، »العلم«العلمية هي قلب 

ي بحـث  بهـا أىعنـي هي فقط التـي كانـت ،ني الطبيعيةالتطبيق العلمي والتوصل إىل القوان
جـدير بالـذكر أن . فيلد وتيودور أدورنو هذه النقطة بالتحديـد وقد تناول بول الزرز،تجريبي

 من املؤسسني األساسيني لبحوث اإلحصاء املتغري والبحوث املسـحية، أمـا اًالزرزفيلد كان واحد
  .»ةالطرق الواقعي«أدورنو فقد شكك يف جدوى هذه 

 إىل اإلـصـالح ـمـن ـخـالل التـحـول - ـعـىل عـكـس املاركـسـيني - يـسـعى املاركـسـيون الـجـدد
  وهم يريدون دميقراطية،الدميقراطي لكل الظروف السائدة يف كل وسائل االتصال الجامهريي

من خالل تغيري الرتكيز من املاديـة يف املحتـوى اإلعالمـي عـن طريـق تفكيـك النظـام  ،اإلعالم
مـن خـالل تشـجيع اشـرتاك العامـل يف كـل أركـان اإلنتـاج  ، اإلعـالمتـايل نظـام وبال،الرأساميل
 وتكـوين مؤسسـات ، بتحويـل الـتحكم اإلعالمـي مـن امللكيـة الخاصـة إىل املنتجـني،اإلعالمي

  .لجامهري من أجل التحرر االتصايلاتنشيط  و،إلعالنللدعاية وا
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كـأدوات  اإلعالم د عىلاركسيني الجدتقاديني واملمن االن اإلعالم ويركز أصحاب النظريات يف
 وهم ال يركزون فقـط عـىل توزيـع ،من خاللها مصالحها األصيلةتحقق الجامهري  والتي ،تحرر

 يحقـق ، ولكن عىل اتصال اجتامعـي مطلـق،الجامهريي اإلعالم االتصال الجامهريي من خالل
لجدد عىل أن الطبقـة ومع ذلك يتفق املاركسيون واملاركسيون ا. احتياجات ومصالح الجامهري

وعـىل . الجامهريي الهيمنة عىل رؤيتنا للعامل اإلعالم  من خالل-  بشكل جزيئ- الحاكمة متارس
 فهـو يتبنـى ؛ إال أنـه لـيس كـذلك،الجامهريي يبدو عىل أنه غـري متحيـز اإلعالم الرغم من أن

  .بشكل تلقايئ وجهة النظر التقليدية للمجتمع
العامة يف نظرية املاركسية واملاركسـيون الجـدد، علينـا أن وبعد أن الحظت نقاط االتفاق 

ًنالحظ أيضا أن املاركسية ليست هي كل النظرية النقديـة، ولكنهـا تعـارض املـنهج التجريبـي 
الكمي واملنهج الوظيفي، عالوة عىل املنهج الـواقعي الـذي سـيطر عـىل التحليـل اإلعالمـي يف 

 يف عرضـه الرائـع )Everet M. Rogers(ت روجرز يقول إيفري. األربعينيات وحتى الستينيات
 ,communication Yearbook 5 (:يف» املـدارس التجريبيـة والنقديـة لبحـوث االتصـال« لـ

ات االتصـال، يف ن املدرسة التجريبيـة لبحـوث االتصـال ركـزت عـىل تـأثريإ :)44 -124 ,1982
ذي يحـدث فيـه االتصـال، بيـنام ر إال القليل من االنتباه لإلطـار الواسـع الـالوقت الذي مل تع

فلسـفة والجـدل واإلطـار الهـيكيل للمجتمـع يف شـكله الواسـع الاملدرسة النقدية تركـز عـىل 
  .وهي ترى أن نظرية االتصال مستحيلة دون نظرية ترتبط باملجتمع. لالتصال

 Journal of « ـمـنوميـكـن أن نـعـرث ـعـىل انتـقـادات أـخـرى عدـيـدة يف الـعـدد الـخـاص
communication«هيـاج يف أرض املعركـة «: بعنـوان «)Ferment in the field 33 (3), 

summer 1983(، من ا مؤلًف41 مقاًال عن النظرية النقدية بقلم 35 ويشتمل هذا العدد عىل 
 مـن املنظـرين ًا كبـريا دول مختلفة، حيث يواجه حفنـة مـن التجـريبيني األمريكـان فريًقـ10

أن البحـث النقـدي ضـيق وسـلبي،  -ا من شامل أمريك -كل عام، يدعي هؤالء وبش. النقديني
دعـاء بـأن النظريـة عـالوة عـىل اال. وسيطرة إمرباطوريات االتصـال اإلعالم ويهتم فقط مبلكية

ٍّ وليسـت واضـحة أخالقيـا ، وتعارض البحث التجريبي،النقدية تسقط رشعية الصحافة الغربية
 ـغـري موـضـوعيني، وـهـم يني االنتـقـادنيثوـيـدعي التجريبـيـون أن الـبـاح. ٍّوـغـري واقعـيـة سياـسـيا

ًملتزـمـون سياـسـيا وأخالقـيـا، ونـظـرا ألنـهـم يعمـلـون لـصـالح جمـهـور ـعـاملي ٍّ    ـفـإنهم ينـصـبون ،ٍّ
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 ويعتمدون إما عىل املاركسـية أو املاركسـية التـي قتلـت ،من أنفسهم قضاة وحيدين لألخبار
ٍّ لـيس علميـا مـن الناحيـة ويـرى التجريبيـون أن البحـث النقـدي. ًبحثا ملوضوعاتهم النظرية

 ويستميل من خالل الكلامت الرنانة ويتفـادى القيـاس، ويوضـح أكـرث ،املنهجية وغري منطقي
 للوصـول إىل السـببية أو االسـتدالل ؛ ويفشل يف تحقيق معـايري التجريـب،مام يخترب املفاهيم

  .العام والعكس ومن السلوك الفردي إىل ،والتفسري، كام أنه يعمم من الحاالت إىل الطبقات
ن البحث النقـدي إ وقالوا ،ومن جانبهم، أثبت أصحاب النظرية النقدية بطالن هذه اآلراء

 واألهم أنـه يؤكـد عـىل صل إىل مناذج بديلة وأمثلة جديدة، ويسعى إىل التو،متنوع وإبداعي
مصادر تشتمل هذه القضايا عىل . القضايا التي مل يتم التأكيد عليها يف بحوث السلوك اإلداري

  وهي تنظر إىل التحكم والسيطرة من خالل، ومركزية قوة االتصال،ومامرسة القوة يف املجتمع
إنـهـا تـهـتم ـبـالقوى االقتـصـادية . والوالـيـة الناتـجـة للجامـعـات املقـهـورة أو املهمـشـة ،اإلـعـالم

 ويف الـنص مـن ، يف الصـناعات اإلنتاجيـة مـن حيـث الهيكـل؛والسياسية عىل كل املسـتويات
ٍّ وعاطفيـا لـدى املسـتهلكني، وهـي تؤكـد عـىل أن االتصـال ال ميكـن أن ،ية األيديولوجيةالناح

  .ينعزل عن اإلطار االجتامعي أو عن تاريخه
 بينام املدرسة التجريبيـة أقـوى ،با أور أقوى يفبوضع املدرسة النقدية  تتمتع،وبشكل عام

 عىل أساس أن املاركسية 1923م فمدرسة فرانكفورت أسست يف أملانيا عا. يف الواليات املتحدة
 بـدأوا يسـمون، 1934 إىل نيويـورك يف ها اليهـود ولكن عندما انتقل علامؤ،دأ الحاكمهي املب

فكـرة أن الرصاع ات تخلصوا من ي ويف الخمسين،)بدًال من املاركسية(أنفسهم املدرسة النقدية 
ودمجـوا ، 1949فـورت يف  إىل فرانكومبـرور الوقـت عـاد بعضـهم. يخلتارل امحرًكالطبقي كان 

 ويظـل تركيـزهم ،ظل تأكيداتهم فلسفية بشكل أسايسلكن ت و.لتجريبية يف جدالهمأبحاثهم ا
ويلخـص روجـرز االختالفـات بـني التقاليـد . عىل اإلطار الهيكيل االجتامعـي الشـامل لالتصـال

  : بقولهالتجريبية والنقدية
يؤكـد ؛ حيث ون والنقديون التجريبيامء االتصالقدم هنا صورة للتوجهات املتناقضة لعل ن

 ؛ ثـم يجـرون تحليـل مضـمون،الباحثون التجريبيون عىل فهم تأثريات االتصال عىل الجمهـور
 عىل فهم التحكم يف نظـام االتصـال، علامء النظرية النقديةيؤكد  ، بينامتأثرياتليثبتوا هذه ال

 ماهـتاممهينصـب  وي،الجامهـري اإلعـالم ا عىل مؤسسـات تحليل مضمون ليستدلونثم يجرو
  .)127، 1982(املركزي عىل قضية من يتحكم يف نظم االتصال الجامهريي 
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 اإلعـالم  فهم يشعرون بـأن؛ مييلون ألن يكونوا متفائلنينيًويوضح روجرز أيضا أن التجريبي
 عـىل األقـل مـن خـالل تقـديم ،ًالجامهريي ميكن أن يساهم أحيانا يف إحداث تغيري اجتامعي

أـمـا يف أورـبـا، ـفـإن .  االجتامعـيـة كخـطـوة أوىل إليـجـاد حـلـول لـهـات املـشـكالمعلوـمـات ـعـن
يف الـتحكم االجتامعـي الـذي  رئـيس الجامهريي وسـيط اإلعالم املاركسيني مييلون ألن يروا أن

ملزيـد مـن . يغلق الفرص أمام التغيري االجتامعي الراديكايل، عالوة عىل دعـم الحالـة الراهنـة
 ,Richard Fitchen(با، اقرأ ريشـارد فيتشـني نقدية والتجريبية يف أوردارس الاملعرفة عن امل

1981.(    
  :تلخيص

ذهـبـت النظرـيـة النقدـيـة أبـعـد ـمـن تحلـيـل الطبـقـة 
ـالهواء الثـقـايف اـلـذي  ـة، واهتـمـت ـب االجتامعـيـة التقليدـي

 Hoggart(نتنفسه، واملناخ األيديولوجي ككل ملجتمعنا 
cited Bennett, 1982, 303(نـة النقـديني مـع ، ومبقار

الشيوعيني التقليديني، نجد أن النقـديني يتميـزون بـأنهم 
 .دميقراطيون أكرث من كونهم قوة بدنية كعامل للتغيري

            :)Discourse( الخطاب
النقديـة إىل التوصـل إىل األسـباب التـي تعـزز مـن التطـور  واملاركسـيةالنظريـات تسعى 

وتعـد .  وكيفية مامرسة القـوة يف العالقـات االجتامعيـة،ةاالجتامعي وعدم املساواة االجتامعي
 أو أن أي يشء ميكـن أن يكـون ،فكرة أنه ميكـن التوصـل إىل األسـبابلرد فعل مبثابة الحداثة 
وروالند بارثيس وميشـيل فوكولـت ) 1900 -1844(جدير بالذكر أن فريدريك نيتشه . ٍّحقيقيا

)Friedrich Nietzsche, Roland Barthes and Michel Foucault( - قد تركوا أثـرا قويـا ٍّ ً
  .عىل حركة الحداثة

 أو الحقيقـة مـن خـالل اللغـة أو الخطـابنـه بإمكاننـا أن نعـرف فقـط إيقول املحدثون 
 وهي كل مـا نتحـدث عنـه، ،ن اللغة هي كل ما هنالكإ و،إن الحقيقة غري موجودة«. الرموز

  .)Faucault, Quotes in Maccy, 1994, 150(» ونحن نتحدث من داخل اللغة
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كثـري تمع املعارص ما هو إال واحد من أن املج) Jean Baudrillard(يوضح جني بودريالرد 
 اًففـي الحقيقـة أصـبح املجتمـع الحـديث متشـبع. من الرموز التي ليس لها مغزى أو معنـى

 حيـث ،اًلقد أصبح كل يشء مصـطنع.  وعن النفس والبيئة واإلعالن وهكذا،بالرموز يف األخبار
لقد تم عرض ديزين الند كخيال إليهامنا بأن أي يشء آخـر حقيقـي، . ال تعني الرموز إال نفسها

 ,Baudrillared (وس وأمريكا وما يرتبط بهـام حقيقـييف الوقت الذي مل تعد فيه لوس أنجل
  . ة نظر بوديالرد يتمتع باألصالةلم يعد هناك يشء من وجهف). 25 ,1993

 الـذي ترمـز إليـه »املشار إليـه« وهناك ،)Semiology( »الرمزية«وز يطلق عىل علم الرم
.  وهـو الـذي يرسـل أو يصـدر عنـه الرمـز،)الرامـز(ًكلمة أو ما يشري إليه الرامز، وهناك أيضا 

وتستند الرمزية إىل نظريات يف اللغة، عالوة عىل بعض التقاليد األخرى، وتستخدم الرمزية يف 
. تعد املثيل لتحليل املضمون يف تأثريات اإلعالمو ،ل الثقافة الشعبيةلتحلي ؛ اإلعالميةالدراسات

 ويسـتخلص ،) وهكـذا،مثـل الكلمـة والفقـرات(وتحليل املضمون يستند إىل عـدد الوحـدات 
طبًقـا ملـا يقولـه بريجيلـني لكـن و. ً استنادا إىل عدد مـرات تكرارهـا،نتائج من مضمون األخبار

)Burglin(، تشكالبعض املكرار يف حدوث رسالة ينتج عنه ن الرتكيز عىل التفإ.  
 الفرتاض أن املوضوع الذي يعاد بشكل متكـرر  ليس هناك سبب، الرغم من كل يشءوعىل

يكون هو األكرث أهمية أو األكرث مغزى، فالنص ميثل كل البناء واملساحة التي تشـغلها عنـارص 
حـد األفـالم التـي نشـاهد فيهـا ولنتخيـل أ.  أكرث أهمية من عدد املرات التي تكـررت،مختلفة

 هت والتـي تظهـر شخصـي، وهو ميثل مجموعـة مـن األفعـال الطويلـة املتتابعـة،البطل الرشير
ًالرشيرة بشكل واضح، يف الوقت الذي نراه ميثل مشهدا واحدا يكشف عن أنه يتحىل مبشـاعر  ً

: تناقضـتنيوعىل ذلك تضم أفعال البطـل الرشيـر يف إطـار مجمـوعتني م. فاضلة بدرجة مؤثرة
 تـتم مالحظتـه ألول وهلـة دون الحاجـة ،املتميـز/ املتميـز واملتكـرر/ الجيد واملتكرر/ السيئ

 من إحصـاء بسـيط ألفعالـه عالوة عىل ذلك، ال ميكننا أن نستخلص أية استدالالت. إلجراء عد
 فالعقـدة ؛فلـيس هنـاك فـرق إذا كـان هنـاك عرشة أو عرشيـن مـن هـذه األفعـالالرشيرة؛ 
مـا هـو املعنـى الـذي تـم التوصـل إليـه مـن أفعالـه : ة للموضوع هي بشكل واضحالجوهري

  بـني  مـن خـالل العالقـة لالرشيرة بالتوازي مع فعله الطيب الوحيد؟ فقـط، ميكننـا االسـتدال
ً وبشـكل أكـرث توضـيحا ،الطيب الوحيد مع سلوكه الرشيـر كـامال يف الفـيلم ككـلهذا الفعل 

  ومبعنـى .  هو متكرر يتم الكشف عنه فقط مبقارنته مبا هو نـادرن املعنى ملاإميكننا أن نقول 
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ًمعنى تكرار الحدوث ملوضوع ليس بالرضورة أن يكون مرتبطا بحقيقة أنـه يحـدث فإن آخر، 

عرشة مرات أو عرشين مرة، ولكنه بالرضورة يـرتبط بحقيقـة أنـه تـم وضـعه يف مقارنـة مـع 
املشـكلة بالتـايل تكـون يف التوصـل أو . ًيكون غائبـاا ما ًأو أحيان، ًموضوع آخر نادرا ما يحدث

  .)Berglin, 1972 (ق من هذا اليشء النادر أو الغائبالتحق
بني ي. إن قراءة النص ككل عند بريجيلني ميكن أن متتد إىل قراءة النص يف سياق أيديولوجي

ذهب إىل أبعـد يـ ، ولكنهرمز الفارق املحوري للرمز بني الرامز واملشار إليه وال)1972(بارثيس 
 وقدم لنا مثال يف شاب أسـود يرتـدي ،املنهج عند مستوى آخريعمل اقرتح أن حيث من ذلك، 

ٍّزيا فرنسيا يحيي العلم يف الصفحة األوىل يف مجلة باري مانس ن هناك مغـزى إيقول بارثيس . ٍّ
 وأن ة،عظيممرباطورية إللغة يقف خلف املعنى املبارش للصورة وما ترمز إليه، وهو أن فرنسا 

يف هذا النظـام الرمـزي تتواجـد .  يقومون عىل خدمتها بإخالص-  دون متييز للون- كل شعبها
  .دور األيديولوجية، ويظهر األسطورة

وكـام يقـول أنتـوين .  أو كيف جاءت عـدم املسـاواة،يهتم املحدثون بكيفية مامرسة القوة
  :، يقولصوات الصاعدةإن الحداثة هي لغة األ : يف مقدمته)Anthony kingكينج 

هذه هي األصوات التي يطلق عليها نقاد األدب األصوات الثانويـة، والتـي أطلقـت عليهـا 
 والتـي ، والتي أسـامها فنـانو الفولكلـور صـوت املحتـال،الحركات النسائية األصوات املكبوتة

 الذي  صوت الصامتني، إنه صوت الطبقة املهمشةإنه. علامء اللغة صوت محول الرمزيسميها 
 ؛ أصـوات الجمـوع املجهولـة،قـد يكـون صـوت املحـدث النهـايئ. يكافحون من أجل التحدث

هانـات التـي حفـرت عـىل الحـوائط اإلصوت الزئري املكتوم للشائعات والتهديـدات، أو حتـى 
  .العامة

ٍّويف هذا السياق، تركز لغة الحداثة عـىل الخطبـاء واملجموعـات التـي فشـلت تاريخيـا يف 
قـد  اإلعالم أن) 1992(ويرى كينج .  والجهاز السيايس واإلعالم العام،جامهري كبريةالوصول إىل 

ويـرى .  لتطوير النامذج املشـوهة وتخليـد األسـاطري؛ يف استخدام اللغة والصوراٍّأصبح محوري
 تجزئـةيبـدو أنـه يعمـل عـىل  -كأسـلوب للحيـاة  - أن مـا بعـد الحداثـة )Websterويبسرت 
  :، يقولاملجتمع
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هـو عـىل  ،لتفسـري وسـبل املعيشـة والقيمـةتركيز ما بعد الحداثة عىل االختالفات يف اإن 
وعىل سبيل املثال، تشجع نظـرة الحداثـة عـىل .  مع التخيل عن االعتقاد يف األصالة،وفاق كبري

حـدة مو«رفض طبقة النخبة أو النخباوية التي تنادي بالحاجة إىل تعليم األطفال ثقافة عامـة 
 ؛ ثـم رفضـها،كل هذا وما شابهه مثـل االحتجـاج بـالرباءة.  لألدبالتقاليد العظيمة أو ،»وثرية

 قامـت مبامرسـتها مجموعـات بعينهـا عـىل مجموعـات ،باعتبارها أيديولوجية ومنـاذج للقـوة
؛ حيث تـزعم أن هـؤالء الـذين يف كل األحوال، تذهب ثقافة الحداثة إىل أبعد من هذا. أخرى

ين الـذ -  مـثًال- األدب والتـاريخ ة للثقافة إذا ما تعلم الناس تقبـلام يعتربونه تجزئيخافون م
 يجـب أن يـتم - ً الذي يجمعنـا معـا باعتبارنـا مـواطنني، وبالتايل نعرف»ماذا نكون«نا ويعلم

  ).Webster, 1995, 173(تجاهلهم
 تعـارض أفكـار قـوانني ، يقـوم عـىل توصـيف منـاهج،اٍّ عامـاًعد ما بعد الحداثة مصطلحت
ويـعـد ـكـل ـمـن .  أو ـمـا ـشـابه ذـلـك،وك والـسـلوكيني والتـجـريبيني واملاركـسـية التقليدـيـةالـسـل

 عـىل الـرغم مـن وجـد منـاهج ،ني عـىل فكـر الحداثـةمبودريالرد وفوكولت من املؤثرين امله
مناهج علـم الظـواهر والوجـود ميثلهـا ألفريـد إن . نظرية عديدة يف مجال الدراسات الثقافية

وهـم الـذين اسـتلهموا ، )Karl Jaspers 1951  وكارل جاسربز)Arfred Schutz, 1962شوتز 
حـد األسـس الفلسـفية للبنائيـة التـي متـت أوعلم الظواهر هو . »الحقيقة تبدأ باثنني«جملة 

 Berger and(بريجـر ولـوكامن البناء االجتامعي للحقيقة لوكتاب . مناقشتها يف الفصل الرابع
Luchmann's, 1976( -ن إ :يقـول بريجـر ولـوكامن.  بكتاب ألفريـد شـوتز تأثر بشكل مبارش

إن أي .  اجتامعيةا مام نفرسه يخضع ألفعال ومعانًن كثريإن لبيئاتهم، وون نشطوالبرش مفرس
 ال يسـعى -  تم التوصل إليـه مـن خـالل علـم الظـواهر- مدخل أو منهج للدراسات الثقافية

إنه ال يسعى إىل التقليل من الفعل  «.لرشح أو تفسري السلوك اإلنساين، ولكن يسعى إىل فهمه
 وهـي ال تحـاول ، ولكن يسعى إىل التعرف عـىل مغزاهـا،اإلنساين لتحديد األسباب أو الهياكل

   .)Carey, 1977, 418(» التنبؤ بالسلوك اإلنساين، ولكن تسعى لتشخيص املعاين اإلنسانية
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  :مصطلحات
  :الحقيقة املتضخمة

  .ًصطنعا؛ حيث ال تشري الرموز إىل يشء سوى نفسهاهي فكرة تقول إن كل يشء أصبح م
  :علم الرموز

  .هو دراسة أو علم الرموز أو املعاين
  

  :ملخص
ما بعد الحداثة مصـطلح عـام، يصـف املنـاهج التـي 
تعارض أفكار قوانني السـلوك، وعلـم السـلوكيات، وعلـم 

ـك ـابه ذـل ـا ـش ـة، وـم ـية التقليدـي ـب، واملاركـس إن . التجرـي
ـ ـات الثقافـي ـة ال تســعى إىل الدراـس ـة االجتامعـي ة البنائـي

اإلقالل من الفعل البرشي لتحديد أسباب الهياكل، ولكـن 
هـذه املواقـف ال تحـاول التنبـؤ . تسعى لتفسري مغزاهـا

بالـسـلوك اإلنـسـاين، ولـكـن تـسـعى إىل تـشـخيص املـعـاين 
 . اإلنسانية

  ):Toby Miller(لقطة لصاحب نظرية تويب ميللر 
يف  اإلعالميـة ض االتجاهات الجديدة التي اتجهت إىل الدراساتيجسد عمل تويب ميللر بع

هناك العديد من العلـامء الـذين قـد يكـون تـم االستشـهاد بهـم باعتبـارهم ف ؛األعوام األخرية
ً جيدا لسعة وتنوع هـذا املوضـوع واملـدخل املتـاحني يف هـذا مبدعني، ولكن ميللر يظل مثاًال

بصفة خاصة فيام  و،لجنس والرياضة وعن ثقافة املواطنةوله مداخلتني أساسيتني عن ا. املجال
ـة ـة العاملـي ـدويل للثقاـف ـيم اـل ـرة التقـس ـق بفـك ـذه . يتعـل ـن ـه ـيل ـع ـرف بالتفـص ـن التـع وميـك

ًاملوضوعات يف كتبه ومقاالته، ولكننا سوف نقدم رشحا مخترصا عن   هذا النوع من سبب كونً
نتمنـاه للـبعض مـنكم يف نهايـة املرحلـة وهو ما (ًاألعامل يعد قيام للدارسني والعلامء الجدد 

  ).األوىل من تعليمكم
 -  عىل الرغم أنهام منترشان يف املضمون اإلعالمـي- قد تبدو موضوعات الجنس والرياضة

   أن الثقافـات )1971 ( تـويب ميللـر يف كتابـه الرياضـة والجـنسرأى. ة بالرضورة متصـلتليس
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 كيـف تتفاعـل  هـو،األساسـية لهـذه العقـدةة سمالالتي تحيط باألنشطة الرياضية معقدة، و
 حيث ؛الرياضة حيوية ملضمون العديد من وسائل اإلعالمإن . هذه املوضوعات بشكل مستمر

ويتطلب من نجوم الرياضة وأعضاء الفرق من . مرئيةإنها تقدم التسلية ذات الحشو، كام أنها 
م فحصهم من الناحيـة الجسـدية  لذلك يت،الذكور واإلناث أن يكونوا ممثلني رياضيني مبهرين

ٍّوتأثري اإلعالن والرعاية يعد جزءا من هذا التطور، ويعد هذا أيضا أمرا جوهريـا يف . يةجاملالو ً ًً
قـد ال تكـون هـذه الرغبـة مرتبطـة .  والتعلـق بصـورهم،الرغبة اإلنسانية للنظر إىل اآلخـرين

  . الجنسية واملتعةبة املرتبطة بالنظرةًارتباطا وثيًقا بشبق الرغ ولكنها ترتبط ،باإلشباع الجنيس
ن إيقـول . ودورهـا وتأثرياتهـا عـىل العوملـة ركز ميللـر عـىل الهجـرة ،يف موضع آخر من كتابه

وهناك البعض الذي يحصل عىل فوائد .  ومن ثم اإلعالم،أشكال الهجرة جزء مهم لفهم الثقافة
طنني ـعـامليني أثرـيـاء يف ـعـامل  يكوـنـوا ـمـوا أن وميـيـل ـهـؤالء إىل،عظيـمـة ـمـن الهـجـرة الجزئـيـة

 والحرفيني أصحاب املهـارات العاليـة الـذين يعملـون يف ء الفنانني عالوة عىل هؤال،املؤسسات
عىل الجانب اآلخر، يوجد العديـد مـن ماليـني املهـاجرين . قطاعات ناجحة يف الفنون واإلعالم

نفعة فـوق احتياجـات الذي يدعمون العوملة من خالل العاملة، ولكنهم يحصلون عىل أقل امل
 ـخـالل ، وال يتخـلـون يف نفـس الوـقـت ـعـن حقـوقهم يف املواطـنـة واـلـوالء،املعيشـة الرضورـيـة

 يكفـي اليشء الحاكم هو أنهم ال يكسبون ماًال. تنقالتهم التي يجرونها عرب الحدود وعرب العامل
م السياسـة  مثل كبار املستهلكني الذين تضـع اختيـاراته،ألن تحرتمهم حكوماتهم ومؤسساتهم

  .يف املجتمعات والدول املعارصة
يف  اإلعـالم وبذلك يكون اإلنجاز األسايس مليللر هو شد انتباهنـا لتعقـد الثقافـة وصـناعات

لقد وقـع اختيارنـا عـىل ميللـر ألنـه يشـتغل عـىل . توازنة للتطور العاملياملهذه الخربات غري 
 الكرة وام اهتم ميللر بكيف يتعانق العبومثل. السياسية واالجتامعية والثقافية اإلعالم جوانب

ً كان يقظـا يف تسـجيل مصـائر هـؤالء الـذين ال - ًبفرح يف عروض عامة عندما يسجلون هدفا

 مبـا ال -  مـع أن عملهـم محـوري،نافع التي يقودها استهالك الرثوةامليستطيعون الوصول إىل 
  .ذه الرثوة يف بناء البنية التحتية التي تأيت مبثل ه- يدع مجاال للشك
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  : العاماملجال االتصايل
، )(Jurgen Habermas, 1962القوة الثانية يف مدرسة فرانكفورت هو املنظر جارجن هابرماس 

بـرزت فكـرة هابرمـاس للمجـال . تصـايل ووضـع نظريـة الفعـل اال،هئ ذهب أبعد من قرناوالذي
غـات االتصـالية عـىل مـدار من تحليلـه التـاريخي لظهـور الفرا )Public Sphere( العام االتصايل
ًمؤثرا يف املناظرات التي تتعلق بكيفية خلـق هياكـل  املجال االتصايل العاموأصبح مفهوم . الوقت

  . لضامن حرية االتصال لدى الناس؛واحتوائها
 الذي يسـتطيع فيـه النـاس أن ، هو الفراغ املؤسس املضمون،املثايلاملجال االتصايل العام و

كانـت األمـاكن االجتامعيـة يف .  ال بالتهديد وال بـالقوة؛ًتصالهم مشوهايتصلوا دون أن يكون ا
 تشبه ما أسامه هابرمـاس -  مثل املقاهي والحانات يف كل أنحاء بريطانيا- القرن التاسع عرش

 ،مـةفيها مناقشة األمور التجارية املهمة وغري امله؛ ألنها كانت أماكن يتم املجال االتصايل العام
 ارتياد هـذه الفراغـات للنساءً مل يكن مسموحا هالحظ أن. السياسية التقليديةدون املحددات 

هـذا . يف املحادثـة وال يتدخلن ،االتصالية بشكل خاص، وإذا سمح لهن كن يعملن كمضيفات
، وهـي القضـية التـي ال تـزال محـور املجال االتصـايل العـامسؤال من يدخل يف األمر يرتبط ب

ًعىل الرغم من هذا، كانت النساء جزءا مـن املكتبـات املتنقلـة . ماهتامم علامء دراسات اإلعال
  .املجال االتصايل العام وكان هابرماس يعول عىل ذلك ضمن ،للفقراء

» إيـه يب يس«  والــ،يف إنجلرتا» يب يب يس« كان لدى الخدمة العامة التقليدية للبث مثل الـ
 اًألنها كانت متلك فراغـ ؛مجال االتصايل العاملل سامت - يف أمريكا» يب يب إس«  والـ،يف أسرتاليا

ً ممكنـا أو متوقعـا مـن ميكـن، حيث ملاٍّ وترشيعياٍّ مؤسسيًامضمون دخل يف تـأن تالحكومـات  ً
 يف الفصـل وسوف تناقش نظرية هابرماس بشكل أكـرث تفصـيًال.  اليوميالعملحرية البث يف 

  .التايل
 ـبـتحكم رأـسـاميل ـعـىل ـهـان مخاوفالعدـيـد ـمـمدرـسـة فرانكـفـورت يف ويـشـارك هابرـمـاس 

 أكـرث مـن ، بشأن إمكانيات االتصال األصيلًالؤعىل أية حال، هو أكرث تفا. املامرسات االتصالية
  .فكرة ما تسمح به صناعة الثقافة لدى أدورنو وهورخيمر



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 152

  :تدريب
 ،»إيـه يب يس« الـ و،»يب يب يس« للبحث عن مناذج تحويل للـ اإلنرتنت استخدم مصادر من

حيـث تكـون خدمـة البـث ذات  -وإذا كنت تعيش يف مكان خارج أمريكـا . »يب يب إس« الـو
  : وميكنك توجيه األسئلة التاليةا،ًبحث يف هذا املوقف أيضا - ملكية عامة

  من الذي يحول البث؟
  :ما هو الدليل عىل

   ؟حرية التعبري) أ(
و مـن خـالل مبـادئ  مـن خـالل دراسـة حالـة، أ،محددات الحرية املتـوفرة للبحـث) ب(

 مامرسة ترشيعية، أو رمبا من خالل تقرير رؤية املؤسسة؟
ما هي القيمة التي يقدمها مثل هذا النظام الترشيعي للبث للمجتمع، وما هـي األهميـة 

 له هدف؟ملجال اتصايل عام التي تراها 
  :ملخص

غـري «الحداثة بأنهم  و تقاليد املاركسيةوعرف معارض
ـريبيني ـري«أو » تـج ـارمنـظ ـدو؛»ن كـب ـم ال يعتـم  - ن ألنـه

ـات العـمـل املـيـداين- بـشـكل كـبـري ـد .  ـعـىل بياـن إن تقلـي
ًالتأثريات الذي تم تناوله يف الفصل الرابع غالبا مـا أطلـق 

قـد تـم  أن القوة ون يرم ألنه؛ن التعدديةويعليه املاركس
تتحـول التي  و،توزيعها عىل جامعات مختلفة يف املجتمع

  .اعىل مدار الوقت والقضاي
، وال أحد منهام ن أن املجتمع وحدة مركبة من مجموعات ومصالح متنافسةويرى التعددي

ويـتم . ن الحدود تنتقل من قضـية إىل أخـرى ومـن وقـت آلخـرإ حيث ؛يسيطر طوال الوقت
ة ـمـن  تتمـتـع بدرـجـة معيـنـ،م مؤسـسـية متـصـلةـعـىل أنـهـا نـظـ اإلعالمـيـة النـظـر للمؤسـسـات

 فـالتحكم يف. ألحـزاب السياسـية وجامعـات الضـغط املؤسسـيةاالستقالل الذايت عن الدولة وا
 تسمح بدرجة كبـرية مـن املرونـة ، تتمتع باستقالل ذايت،يرى أنه يف قبضة نخبة إداريةاإلعالم 

  .)Open University, 1977, Unit 7/8, 4- 5(للمهنيني يف اإلعالم 
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ُّ يـكـون ـلـذيت املختلـفـة لـمـن التعريـفـا اإلـعـالم ًغالـبـا ـمـا ـتـربز املـفـاهيم املختلـفـة لـقـوة
عـىل سـبيل املثـال، ميكـن أن . يف املجتمع اإلعالم  وليس من االختالف عىل تبعات،»التأثريات«

عىل قضايا دعـم الـنامذج  اإلعالم تتفق كل من الرؤى املاركسية والتعددية فيام يخص تأثريات
ن جهاز أيديولوجي قوي الجامهريي جزء م اإلعالم ترى الرؤية املاركسية أنلكن  و،االجتامعية

 وهذا الرتكيز عـىل األيديولوجيـة يكشـف لنـا عـن ،داخل العالقة الطبقية للمجتمع الرأساميل
  .تصدع جوهري منهجي بني املاركسية والتعددية يف بحوث اإلعالم

املاركـسـية التقليدـيـة بالـتـأثريات اهتـمـت  ؛ حـيـثًهـنـاك أيـضـا تـصـدع يف الفـكـر اـملـاركيس
ن هذه الهياكل والقوانني التي تحكمها ميكن أن تخضـع إ وتقول ،رأساميلالهيكلية للمجتمع ال

ًعىل علم اإلنسـان متامـا مـثلام يشـتمل تشتمل إن العلوم الطبيعية سوف «. للدراسة العلمية
 Max, cited in(»  وهكـذا سـيكون هنـاك علـم واحـد،علم اإلنسـان عـىل العلـم الطبيعـي

Habermas, 1981, 46 .(عـن املجتمـع مطلقـةن هناك حقائق إيحة تقول واملاركسية الصح 
املـاركيس بالهيمنـة » مـا بعـد الهيكـل«هـتم يوعىل الجانب اآلخر . الرأساميل والرصاع الطبقي

 وليس أن القـوانني أو ، وكيف صدق الناس أن الرأساملية وسيلة طبيعية للحياة،ولغة الخطابة
  .حقائق التاريخ هي التي تتحكم يف التطور الرأساميل

 والتي أخـذت منهـا ،ً عظياماٍّنظريا إن كل املناهج املاركسية للتحليل اإلعالمي تتبنى موقًف
  لتقليـد تـأثرياتقابـلوهـذا هـو امل. من نظرية املجتمـع اإلعالم القضايا واملناهج الستشكاف

 اً موضـع فيـه والـذي تكـون النظريـة، لإلعالماٍّ تجريبياًوالتي ترى نفسها تتبنى مفهوم ،اإلعالم
  .)Open University, 1977, 65(ً استنادا إىل نتائج البحث التجريبي ؛للتحوير واملراجعة

  :ًوبنهاية هذا الفصل يجب أن تكون قادرا عىل
  . الجديدة من تأثري اإلعالم واملاركسيةالتمييز بني مواقف املاركسية

 .الحديث اإلعالم تطبيق أفكار األيديولوجية والهيمنة بشكل نقدي لتشكيل
 وبصـفة خاصـة دور الرمـوز ،بشـكل نقـدي اإلعالم مناقشة ظهور أفكار الحداثة عىل تأثري

 .واملعاين
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  :موضوعات أساسية
يف  اإلعالميـة دور الطبقـةلـتنظر املناهج املاركسية للتحليل اإلعالمـي : الطبقة االجتامعية

 التقليـدي أن هنـاك ويـرى التحليـل املـاركيس. واملؤسسات واألفـراد اإلعالم التأثري عىل هياكل
ًيتفاعـل األسـاس والهيكـل العظـيم أيضـا،  ، كـامقوانني علمية تحكم عمل الطبقة االجتامعيـة

 وإىل طريـقـة ،ولكـن االحتياـجـات املادـيـة للمجتمـع ـهـي الـتـي تـدفع إىل التـطـور واملـسـتقبل
ج املاركسـية وتركز املناه. اٍّا حتميًلمنهج يف صورته البدائية يكون منهجلوهذا املدخل . تفكرينا

 ،) الثقافـة واإلعـالم بشـكل خـاص-الهيكـل الضـخم ( : مثل مدرسة فرانكفورت عىل،الجديدة
وـكـل ـمـن التقالـيـد املاركـسـية واملاركـسـية الجدـيـدة أتـيـا . وعالـقـتهم بالرأـسـاملية والـسـيطرة

قضـايا الطبقـة االجتامعيـة ب ومل تختص ،باأليديولوجية والرشعية إىل مقدمة التحليل اإلعالمي
  .وعدم املساواة

  ):املذهب الرتكيبي(ما بعد الحداثة وما بعد البنيانية 
 ،ما بعد الحداثة مصطلح عام يصف املناهج التي تعارض أفكار قوانني السـلوك والحقيقـة

 -باملثـل  -أمـا مـا بعـد البنيانيـة فهـي . تقليديةأكانت سلوكية أو تجريبية أو ماركسية سواء 
 أن نوكـال املـذهبني يريـا. الرتكيـب يف املجتمـع اإلنسـاين/بنيان ن ليس هناك قوانني للإتقول 

القوة موجودة بالفعل يف املجتمع، ولكن من خالل املامرسـات واالسـتطرادية والرمزيـة التـي 
تسـتند إىل نطـاق  -باعتبارهـا أحـد املجـاالت  -والدراسات الثقافية . تحدث يف حياتنا اليومية

  .عالما لإل تحليلهكبري من املفاهيم يف
  :أسئلة للمناقشة

النمـوذج ونـاقش بعـض صـف هـذا . ً عظـيامهـيكًال/  اٍّ أساسـياً وظف مـاركس منوذجـ-1
  .عىل املجتمع اإلعالم  تطبيقه عىل دراسة تأثريتمشكالاملميزات، أو 

مـا . عـىل أنـه سـلوك منحـرفاإلعالم يف  تحقق منهو ،»االنحراف« من اً معيناً اخرت نوع-2
  :تبعتها وسيلة اإلعالم؟ وكيف أن القضيةهي األمناط التي ا

  .التحقق منهاتم  -
  .مناقضتها مع السلوك املعتادتم  -
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  . أخرىتربطها مبشكالتم  -
  . جزء من زيارات من أجل يشء يجب تنفيذه-
   هل املعالجة لالنحراف تتامىش مع مصالح نخبة أم طبقة حاكمة؟-
حـاول أن تتوصـل إىل . ل إعـالم تقليـدي أو جديـد من خالاٍّ إخبارياٍّ إعالمياً اخرت برنامج-3

اسأل نفسك مـا هـي القضـايا ( والتي تحدد رشوط املناقشة ،االفرتاضات التي مل يتم اختبارها
حاول أن تتوصل إىل املفاهيم األساسية، وبصفة خاصة تلك التـي تتعلـق ). التي مل يتم إبرازها
  . والذي تم اعتامده بشكل تلقايئ،باملضمون السيايس

قـد و ، اإلنرتنتمن خالل( يتم تناوله يف إعالم تقليدي أو جديد اً معيناٍّ إعالميًا اخرت خرب-4
 تابع الخرب لليلتني أو ثالثة، وحاول التوصـل .)يكون هذا الخرب يف املدونات أو املواقع التجارية

 يبدو أنها تربز  أو،إىل عادات العمل والتقاليد التي تبدو لك مرتبطة باالفرتاضات األيديولوجية
 ،تأكد أنك تنتبه إىل العديد من أشكال الرسائل اإلخبارية بقدر اإلمكـان. مخرجات أيديولوجية

 واألسـلوب ، والعالقـة بـني االثنـني، وأسـاليب املقـابالت، واملادة املرئية،والنص اإلخباري نفسه
ات روايـات أكـرث هـل تقـدم املـدون. الرمـوز لغرفـة األخبـار، وهكـذا/   ولغة النصوص،الروايئ

  موضوعية؟
  . من هم النخبة يف مجتمعك؟ وهل يؤثرون عىل طبيعة املضمون اإلعالمي؟ قدم أمثلة-5
عىل سـبيل ( اإلنرتنت أو التليفزيونوضوعات من األدب الشعبي أو  اخرت سلسلة من امل-6

األشـكال ن إ بأي طريقة ستقول .)مخربين ، روايات عاطفية، وهكذابوليسية أو املثال روايات 
  ؟لدى بارثيس» املنهج«أو » يولوجيةاأليد«الروائية يف هذا األدب تجسد 

ـتون -7 ـون رالـس ـال ـج ـام )John Ralston( ـق ـايس ـع ـارة  «1996 يف مـحـارضات ـم الحـض
ن العامل يف القرن العرشيـن إ :)The unconscious civilization, Penjuin, 1977(» الغائبة

هـل .  والتي سقطت جميعها،ن األيديولوجيات الشاملةتم السيطرة عليه من خالل سلسلة م
أداة ) دع األسـواق الحـرة تقـرر كـل يشء(األيديولوجية الشـعبية الحاليـة للتضـامن املشـرتك 

   أفضل؟يةتحليل
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  :نشاط
يف )  آخر باالتفاق مع أسـتاذكاًأو حدد واحد( واملفكرين التاليني ن من املنظرياًاخرت واحد

الميـة، كتب، مقابالت إع(:  أكرب قدر ميكنك من أعاملهمابحث واقرأ. لواالتصا اإلعالم دراسات
 ، عن أعاملهم حتـى اآلنًا قصريًااكتب تقرير. ) بحثية ومقاالت رأيمقاالت يف دوريات، تقارير

 وما هو التأثري الـذي تركـه عليـك ؟ هذا العمل مؤثر يف املجال بشكل عام ترى أنًمحددا ملاذا
  ؟يف فكرك عن اإلعالم

- Sonia Livingstone 
- Roger Silverstone 
- Manuel Castells 
- James Katz 
- Jing Wang 
- Laura Mulvey 
- David Buckingham 
- Graeme Turner 
- John Hartley 
- Faye Ginsburg 
- Toby Miller  
- Geert Lovink  
- Mick Taussig  
- Simon During 
- Howard Tumber 
- James Curran 

 
*  * *   
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  الفصل السادس
  كالسيكيات االستدالل يف املعلومات وملكيتها

  :سوف يستعرض هذا الفصل
  . لالستدالل يف مجال املعلوماترئيسةاألساليب ال  -
 .مفاهيم امللكية األدبية واملجال العام -
 .كتعبري عام يحدث يف التحكم يف املعلومات) أو النقلة الثانية(فكرة املرحلة الثانية  -
 .ات، مثل الجموع املبدعة، التي تربز كسبل لحامية الحقوق للمعرفةاآللي -

وقـد قـاد هـذا .  يتمتع بتاريخ طويل يف فلسفة وقانون الدميقراطية)األفكار حرة(إن مبدأ 
.  تهـدف إىل تحقيـق تـوازن بـني امللكيـة العامـة والخاصـة يف اإلبـداع،املبدأ إىل مناذج رشعية

 املعرفة ترجـع إىل املجتمـع،  وقوانني براءة االخرتاع أن ملكيةيةتكشف لنا قوانني امللكية األدب
وحاميـة هـذا املبـدأ . بينام يحصل املؤلفون عىل حقوق مؤقتة لتحصيل مـال مـن إبـداعاتهم
والعديـد مـن النـاس . أصبح إشكالية ألن املعلومات تعامل اآلن عىل أنها سلعة باهظة الـثمن

 وهذا التقرير يضـع املعرفـة بشـكل واضـح فـوق ،ماتيقررون أننا نعيش اآلن يف عرص املعلو
 والحـديث عـن ملكيتهـا ،ظـاهرة معقـدةاملعلومات   أنالرغم منعىل ، أشكال الرثوة األخرى
ويف هـذا الفصـل سـوف نتنـاول املنـاظرات األساسـية املتعلقـة مبلكيـة . ًأصبح أيضـا إشـكالية
  .املعلومات وتعريفها

 ملحـة عـن كيفيـة تفسـري بعـض التخصصـات عالوة عىل ذلك، سوف يقـدم هـذا الفصـل
وأسـباب تلـك » املعلومـات« سوف يكشف عـن كيفيـة تعريـف التخصصـات لــ. لمعلوماتل

وسـوف نـرى أن املـؤلفني مهتمـني . »املعلومات«التعريفات وتأثرياتها عىل طريقة تفكرينا عن 
دالل التـي بأسـاليب االسـت Hacking, 1983 عىل نفس قـدر اهـتامم هـاكينج ،بخطة املراجع

كـل تخصـص يـرى  وكيـف ،بالتخصصات عند التعامل مع املعلومات كبنـاءتأسست لالهتامم 
كانـت فرديـة أو أسـواء  -ويرى املؤلفون أن أي قياس لقيمة املعلومات . »املعلومات«ظاهرة 

  هـذه .  يعتمد عـىل أسـاليب االسـتدالل عـىل حقيقـة املعلومـات- مؤسسية، قومية أو عاملية
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 ، تؤثر بشكل مبارش عىل اختيار املؤرشات التجريبيـة لقيـاس املعلومـات،يةلاالستدالاألساليب 
 وتأثريات تـدفق املعلومـات العامليـة ،كام أنها تؤثر عىل كيفية فهمنا لطبيعة املجتمع والعقل

  .عىل الثقافة
  :أمناط االستدالل حول املعلومات

 Lord of the« ويف روايـة ،تتواجد أساليب االسـتدالل للمعلومـات يف مسـتوى التعريـف
ring «منها»املعلومات« مفاهيم يومية جيدة لـ ،:  
  .هكذا بدأ يبني» ولكن يجب أن أعرف«
إذا كانت املعلومات هي الشفاء لفضولك، فسوف أقيض ما تبقـى  «:صاح جاندال» ًشكرا«

  .)Tolkien, 1965, 260) (تولكني(» يل من عمر يف أن أجيبك
 ورمبـا ،هـو مفهـوم شـائع »إجابـات األسـئلة«عىل أنه » ملعلوماتا« إن تعريف تولكني لـ

سـوف » املعلومـات«وعندما ندخل تخصصـات تـرتبط ببنـاء . األبسط الذي نصادفه يف األدب
 عىل سبيل ،يختلف بشكل واسع» املعلومات« نظرية محددة، فاستخدام مصطلح ًانواجه أطر

  :املثال
 ,Kochen(» بيانـات«واملعرفة تـفرس عـىل أنهـا . يف حالتها الخام أو البدائية:  معلومات-

1983, 49(.  
ترتبط املعلومات املشمولة يف حالة القرار مبعدل االنحراف املتنوع للقـيم :  صناعة القرار-

  .)Yauits and A??, 1974, 166(املتوقعة من مجريات األفعال 
ـ:  نـقـل املعلوـمـات- لكـلـامت ت ة واـحـدة ـعـىل األـقـل ـمـن التعريـفـامتأـصـلة يف مجموـع

 يف املعلومـات اًبند من بنـود املعرفـة يصـري بنـدأي  أنتعني ، وهي »املعلومات«و» املعرفة«
  .)Mordock and Kiston, 1967, 197(عند إدخاله يف الحركة 

الخربة الناتجة عن توجيه االنتباه من خالل إشارات اآلخرين » املعلومات«وهو :  املفهوم-
 فاملفهوم يف حد ذاته ال ميكن فصله ؛»معرفة« ميكن تسميتها إىل أشياء حسية وخصائصها، وال

  .)Mead, 1938, 54- 5(عن املعلومات 
  .)Fox, 1983, 12(معلومات علم الوجود، وهي قضايا أو موضوعات :  قضايا-
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هذا العقد من املعلومات سـيكون «): ال يوجد تعريف معتمد تم التوصل إليه: ( املصدر-
 وكـبح األصـوات ، الصدع يف الفجوة املعلوماتيـة بـني العـرض والطلـبالجهد الذي بذل لرأب

  . )Cltabb. 1984(» التقنية املرتفعة تحت مسمى استهالك املعلومات
 هي كم الشك الذي تخلصنا منـه عنـدما نعـرف أن "س"املعلومات عن إن :  تغري الحالة-

 دحـدث عنـيي ذلصورة الالتغري يف ا« املعلومات هي .)Hintibka, 1968, 312( حقيقي "س"
 يف الـزمن والفـراغ تكون املعلومات حدث يقـع عنـد نقطـة محـددة  وبذلك،استقبالنا لرسالة

  .»ذلك الذي يحدث داخل العقل عند استيعاب رسالة مالدى شخص معني، وهي 
)Pratt, 1977, 215(  

 حيـث ؛اٍّهائيـ ال نًامتغريتعد » املعلومات«فإن ) Levitan, 1980, 244(» ليفيتان«وطبًقا لـ
نها تتعلـق إ من حيث ؛ كام أنها دامئة،نها تجسد كل يشء مختلف ميكن للفرد أن يتحقق منهإ

 متتـد مـن ، التـيمن الناحية التقليدية، تحمل املعرفة يف طياتها العديد من املعـاين. بكل يشء
ن تكون معتمـدة األخبار إىل أفعال اإلخبار أو اإلرسال، ومتيل املعاين الحديثة للمعلومات إىل أ

والتعريفات السابقة تشري إىل وجود اختالفات جوهريـة يف املفـاهيم الخاصـة . عىل التخصص
 وسوف يتناول املؤلفـون ؟ وماذا تفعل املعلومات؟ مثل ما هي املعلومات،بتحقيق املعلومات

  .اآلن املفاهيم املختلفة لحقيقة املعلومات
  :املعلومات كوسيلة

ًمرتبطة ليس فقط بفك الشفرات ونقل اإلشارات، ولكـن أيضـا » نظرية املعلومات«صارت 
لعقـل اإلنسـاين أو الحالـة اإلدراكيـة، أو مبعنـى آخـر االسـتقبال ااخـتالف ع ببناء الشك أو منـ
ن الرسالة ال تـؤدي أي معنـى إال إذا إ :)Campell, 1982, 61(يقول كامبل . اإلنساين للرسائل

ويـرى سامبسـون . تقبل فيام يتعلق مبا تحتويه الرسـالةكان هناك شك أو عدم يقني لدى املس
ٍّنه قد يكون من املقبـول بـديهيا أن رسـالة صـغرية قـد تحتـوي عـىل املزيـد مـن املعلومـات أ
)1976 ،9(.  

ًغالبا ما سيشهد به علـامء أوربـا بأنـه مثـال عـىل ف ،أما كلود شانون مهندس اإللكرتونيات
ولـدى العلـامء  ، اإلعالميـةصـال الـبرشي يف الدراسـاتكيفية عدم التفكري يف كيفية عمـل االت

إن العديد من مناذج االتصـال يف كتـب االتصـال الجامهـريي تتحـدث عـن . األمريكان األوائل
   عـالوة عـىل استشـهادها مبؤلفـات ،» مسـتقبل-  رسـالة- مرسـل «:النموذج االتصايل األسايس
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سـوف . لنقل اإللكـرتوين باعتبـاره املصـدريف نظرية االتصال عن ا) الحسابية(شانون الرياضية 
 ألن فهـم الخطـة املرجعيـة يف ؛يستخدم املؤلفون بعض املنطق يف نظرية شانون للمعلومـات

  .نظرية املعلومات يتطلب فهم األساليب املستخدمة
 وناقـل،  يتكـون مـن مصـدر معلومـايت،نون املعرفونظام االتصال للشكل التخطيطي لشا

  ومـن الجـدير،ًمتثل تشويها للرسالة» الضوضاء«و. ا الجهة املرسل إليهاً وأخري،وقناة ومستقبل
 يف لندن وأحد الفروع يقع رئيستخيل أن هناك املقر ال. د تفاصيل إشارة اإلرساليحدت بالذكر

إذا كنت ال تعـرف مـاذا يعنـي .  ويتصالن ببعضهام من خالل خط تليجراف بسيط،يف باريس
ل ال سلكية بسيطة وبدائية مبفهوم الوقـت الـراهن، ولكنهـا خط تليجراف، تخيل طريقة إرسا

؛ ففي كل ثانية تنتقل إشارة من لنـدن )1890(ات القرن التاسع عرش يأحدثت ثورة يف تسعين
 وليس باستطاعتنا أن نوقف ثم نبـدأ هـذا السـيل ،إىل باريس، وتتكرر اإلشارة عىل هذا النحو

 ترسل أية معلومات عـرب هـذه القنـاة؛ ألنـه مـن ومن وجهة النظر الهندسية مل. من اإلشارات
 فحيـث يوجـد تنـوع يف الشـكل تتواجـد املعلومـات، وطبًقـا ،املستحيل تنويع شـكل اإلشـارة

لرياضيات شـانون تقـاس املعلومـات بالنسـبة للمصـدر بعـدد الرسـائل البديلـة لـدى ترصف 
ألي البـدائل ، ملبدئيـةتقـاس املعلومـات بدرجـة الشـك اف ،أما فيام يتعلق باملسـتقبل. صدرامل

العديدة سوف تذهب الرسائل، فكلام عظم عدد الرسائل املتاحة للمرسـل كلـام عظـم الشـك 
  .املبديئ لدى املستقبل

  : رئيسة ظهر يف صحيفة صباحية ثالثة عناوين :املثال التايل) Lathi(قدم اليث 
كوبـا تغـز ) 3 (.االواليات املتحدة تغزو كوب) 2 (.ًسوف ترشق الشمس غدا من الرشق) 1(

إذا نظرنا إىل احتاملية حدوث هذه األحداث الثالثة سوف نجد أن احتامل «. الواليات املتحدة
حدث بسـيط باحتامليـة (ٍّ أما الثاين فهو ضعيف جدا ،)حدث محدد(حدوث األول هو وحدة 

لومـات املع). 608، 1983(» )ًتقريبا حدث مسـتحيل(ٍّ، أما الثالث فهو ال يشء نظريا )محدودة
   وهو نتيجة الشك أو عدم التوقع ،يف هذا السياق ترتبط بعنرص املفاجأة

)Lathi, 1983, 608(.  
ً متامـا ،ن االحتاملية تقيس كل من املعرفـة والجهـلإ) Campell, 1982, 61(يقول كامبل 

ا  فـإذ،ٍّمبعنى قابلية الطاقـة للـتاليش تـدريجيا ،(entropy)مثلام تفعل نظرية شانون لالعتالج 
   بالتايل تكون احتاملية كل الرسـائل املمكنـة متسـاوية، عندئـذ ،كان االعتالج يف أقىص مدى له
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 ووجهات نظر الهندسة والفهم العام .)Campell, 1982, 63(ًيكون جهل الفرد أيضا يف أعاله 
ر ويف النظـام املثـايل حيـث يبـدأ املصـد. »اختيار املصدر« عند فكرة -  كام يقول اليث- تتحول

 فإن شك املستقبل يف الرسالة القادمة تكـون - وجهة املستقبل من نفس مجموعة االفرتاضات
  .مساوية لحرية املصدر يف اختيار بناء الرسالة

 :عـىل سـبيل املثـال، جملـةف. لومات غري متساو يف هذا السـياق كم املعنى وكم املعلكنو
 ،»مـارك إنسـان «:جملـةالعاديـة مـن  اللغة اإلنجليزية  يفأقل احتامًال» فمارك حيوان زاح«

 يف أقـل احـتامًال» مـارك حيـوان زاحـف «:جملـة من املنطقي أن نفرتض أنه ألن وبذلك ليس
من نفسه  تتطلب القدر ًئاإن التتابع أو الهياكل التي ال تعني شي. اللغة فتكون جملة إجبارية

االستغراق واالعتالج ). Wicker, 1987 (ًااملعلومات التي تتطلبها تلك التي تحمل معنى هادف
 الـذي يـرى أن ،ال يسمحان لنا بالتعامل مع املحتوى الرمزي لرسائل معينة يف نظريـة شـانون

 سـواء ،هي التوالد عند نقطة محـددة -من وجهة نظر مهندس  -املشكلة الجوهرية لالتصال 
ال الرمزية لهذا إن األشك. كان ذلك بالضبط أو بالتقريب لرسالة تم اختيارها عند نقطة أخرىأ

 ال .)Shannon and Weaver, 1964, 31(االتصـال ليسـت ذات قيمـة للمشـكلة الهندسـية 
ترتبط نظرية املعلومات مبعنى الرسالة أو بالرسالة ذاتهـا، ولكنهـا تـرتبط باالحتامليـات التـي 

  .ترتبط بالرسالة
 املسـتقبلة يجـب أن  فاإلشارة؛ويرى شانون أن دقة اإلشارات يف الهندسة اإللكرتونية مهمة

ات والهندسـة مـن ي وقد استخدم شانون أساليب متخصصة يف الرياض،تكون هي التي أرسلت
 وهـو يـرى ،وقد توصل إىل أن املعلومات ترتبط بالوسـيلة التـي تحملهـا. أجل قياس اإلشارات

ن ًويـرى شـانون أيضـا أ. عىل أنهـا اإلشـارات واالحتامليـات املرتبطـة باإلشـارات» املعلومات«
 وسوف يطلق املؤلفون عىل هذا االتجاه ،املعلومات ليست منفصلة عن الوسيلة التي تحملها

  .»املعلومات هي الوسيلة«مصطلح 
  .  موجـودة يف تخصصـات أخـرىةإن فكرة أن املعلومات والوسـيلة التـي تحملهـا متطابقـ

ام اسـرتداد أن نظـ) Lancaster( عىل سـبيل املثـال، يـرى خبـري اسـرتداد املعلومـات النكسـرت
   الـذي يبحـث عنـه، فهـو  يغـري معرفـة املسـتخدم للموضـوع مثًال،»ٍّليس إخباريا«املعلومات 

ًأيضـا، يقـول ). 1، 1968 (مكان الوثـائق ذات الصـلة بطلبـه) دال وجو(وجود أو يخربه فقط ب
  من الخطأ أن نفرتض أن نظـم اسـرتداد املعلومـات، مـن خـالل ) Metcalfe, 1959(ميتكالف 

  



 نظريات ومناهج اإلعالم   
 

 162

لقد تم افرتاض أنه كان من املمكن أن يتم اكتشاف مبكر ملادة . يمنة، تخلق معرفة جديدةاله
(DDT) تنسيق لفهرس وثائق عن الـ تم املبيدة للحرشات لو )DDT(،وعن إبادة الحرشات  .

 والتـي مـن خاللهـا تـم إعـادة ،1939تـم إجـراء تجربـة يف عـام حيث  ؛هذا هراء تام«ولكن 
 وحتى ظهور وثيقة تقـرر هـذا، ،ستخدامها كمبيد حرشي الوصل ألول مرة والت،اكتشاف املادة

  .» وحتى مل يكن لها وجود كمعرفة، ألنها مل توثق؛ًممكنا اسرتداد املعلوماتيكن مل 
)Metcalfe, 1959, 203(  

 وجهة النظر التي تقـول )Van Rijsbergen, 1975, 1(ومن جانبه، يؤيد فان ريجزبريجن 
كام أنه . »باملعلومات» «الوثيقة«ملعلومات يف اسرتداد املعلومات بإحالل نه ميكن أن نصف اإ

تبنى وجهة النظر القائلة بأن نظم اسرتداد املعلومات ليست إخباريـة، ولكنهـا تحـدد أمـاكن 
 ،واقعي لشـانونالـغـري هـذا االتجـاه يتوافـق مـع االتجـاه الوثائق ذات الصـلة بطلـب مـا، و
اسـرتداد إن .  قـدر واقعيـة األشـخاص أصـحاب املعلومـاتفاملعلومات ليست واقعيـة بـنفس

 فالوثيقة التي تسرتد هي الوثيقـة التـي تـم ، تتيح إشارة كافية للوثائقًاملعلومات يخلق نظام
،  لإلشـاراتاً كافيـ تتـيح نقـًالً هندسة اإللكرتونيات تخلـق نظـام، كام أن أو طلبهااالبحث عنه

  .التي يتم تلقيهااإلشارات املرسلة هي نفسها اإلشارات و
  :املعلومات كنظام

كـان ويـرن .  لألسـاليب الواقعيـة للمعلومـاتمثاًال) Norbert Wiener(يعد نوربرت ويرن 
 البديلة والسيربنطيقا ل وميكننا العثور عىل منهج لألشكا،ًواحدا من مؤسيس نظرية املعلومات

، ً االتصـال والـتحكم معـاوقـد وصـف ويـرن. يف عدد من األعامل املعارصة) علم التحكم اآليل(
  :بقوله

  عيلشخص آخر، فإنني أنقل إليه رسالة هكذا، وعندما يردبملاذا أفعل هذا؟ عندما أتصل 
 وليسـت متاحـة ، تحتوي عىل معلومات متاحة له بشكل أسايس،فإنه يرسل برسالة ذات صلة

  ) 24 ،1950( . وعندما أتحكم يف أفعال شخص آخر، فإنني بذلك أنقل رسالة له. يل
 وتركيـب ،)27، 1950(جوهر حياة اإلنسان العاقـل هو ويعد هذا اإلجراء من جانب ويرن 

  .ر منهظ لألداء املنتاً يعد فهرس-  بعد مبدأ املراجعة- العقل اإلنساين
ـرن  ـال وـي ـه ميـكـن فـهـم املجتـمـع إوـق   ـمـن ـخـالل دراـسـة الرـسـائل والوـسـائل  -فـقـط  -ـن

   ،)141، 1950(لجوهرـيـة لالتـصـال ـهـي نـقـل الرـسـائل  والفـكـرة ا،االتـصـالية الـتـي تتعـلـق ـبـه
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ا نقلهـا عـرب خـط ٍّالجسد اإلنساين عند علامء السيربنطيقا هـو املعلومـات التـي ميكـن نظريـو
  .التليفون

ـارة ـعـن ـشـكل أو مؤسـسـة، ولـكـن الـشـكل ال يفـسـد،  ـد الـسـيربنطيقيني عـب ـالة عـن والرـس
ومثلام يكـون . دول يف العامل الخارجيقبل مجموعات ال منومجموعات الرسائل لديها اعتالج 

 ومـن ، للنظاماًيارع فإن املعلومات التي تنقلها مجموعة رسائل تعد م، للفوىضاًاالعتالج معيار
، والسـالب ثم يكون من املمكن تفسري املعلومات التي تنتقل عـرب رسـالة السـالب العتالجهـا

ما هـي املعلومـات؟ : ل املرء يتساءلوال يزا). Weiner, 1950, 131 (اللوغاريتمي الحتامليتها
 وهذه بالتايل تعمل عىل العـامل الخـارجي ،إنها تربز كأعضاء مؤثرة، وبشكل عام مثل عضالتنا«

 مثـل األعضـاء الطرفيـة ،وتتفاعل عىل النظـام العصـبي املركـزي مـن خـالل أعضـاء اسـتقبال
ن خالل األطـراف الحركيـة الحركية، ومن ثم تتصل املعلومات التي يتم استقبالها م) األطراف(

 وإحسـاس األطـراف ،)26، 1950(»  للتأثري عىل الفعل املستقبل؛مع مخزن املعلومات املرتاكم
إن مصـطلح األطـراف الحركيـة ). 35، 1950(الحركية هو سجل لألوضـاع وتـوترات العضـالت 

ًيضـا القـول  وميكننـا أ،ن املعرفة مسـتقلة عـن الحركـةإيشري إىل الحركة، وبذلك ميكننا القول 
  .ن املعرفة ديناميكية ومتغرية يف الزمان واملكانإًمجازا 

 The Human Use of the Humanاالسـتخدام اإلنسـاين للـبرش «يقول ويـرن يف كتابـه 
Beings«: »إجراء لتوفيق األحـداث البيئيـة الخارجيـة، جراء يف استخدام املعلومات هو ن اإلإ

. » مـن املعلومـاتٍاسب يجب أن نحصل عىل كم وافكل من وللعيش بش،والتعايش مع البيئة
 يقـود إىل نظـام -  كيشء مـادي- ومرة أخرى، وبينام يرى ويرن أن املعلومات). 26 -7، 1950(

يجـب أن » اإلجـراء«و» الديناميكيـة«و» الحركـة«و» التعـديل«ًاجتامعي، نحن نرى أيضـا أن 
  .شملهم أي تداول للمعرفة بني البرش العاقلنيي

  ًملعلوـمـات اـلـذي يحـصـل علـيـه الـفـرد ـلـيس مناـسـبا أو متوافقًــا ـمـع الـكـم اـلـذي إن ـكـم ا
مـن فام كانت رسائل االتصال التي يحصل عليهـا الجـنس الـبرشي، ه وم،يحصل عليه املجتمع

ني كـم املعلومـات املمكن أن نعرف ونقيس كم املعلومات املتاحة للـبرش، والتمييـز بينهـا وبـ
 إال إذا ،املعلومات التي تتاح للفرد ليسـت هـي التـي تتـاح للـبرشإن بالتأكيد، . املتاحة للفرد

حقيقـة، مييـل ). Weiner, 1951, 183 (السلوكيات من شخص آلخرتحويل كانت قادرة عىل 
  املجتمع إىل أن يكون لدية معلومات أقل من أي فرد، ففـيام يتعلـق بفاعليـة كـم املعلومـات 
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 هو النقص الحاد يف ،لدهشة عن الجهاز السيايس للدولةاملجتمعية، فإن أكرث الحقائق املثرية ل
كـم  حيث يـرى أن قابل؛قف يف امل، وفكرة ويرن هنا ت)185، 1951 (أة املشابهةاإلجراءات الكف

  .ملجتمع أكرث مام ميتلكه الفردالتي ميتلكه ااملعرفة 
ر عن حرشة قـد  الروائح التي تصدمثًال ف؛وطبًقا لتحليل ويرن ال ميكن معادلة إشارة أو رمز

 فقـط عـىل يعتمـدال  لتوصيل معلومات دافع البسيطتقود إىل تعميم الفعل، ولكن القيمة لل
املعلومات التي تم توصيلها من خالل الدافع نفسـه، ولكـن مـن خـالل كـل الرتكيـب الـدافع 

ل مـا  فإن كـ،وبدون لغة رمز أو إشارة). Wiener, 1951, 183(» العصبي للمرسل واملستقبل
اهـتامم أو التي يكون فيها آخر يظهـر عالمـات  ،ا لهذه اللحظاتًفعله هو أن أكون واعيأريد 

  .)183، 1951( عواطف، ومبعنى آخر، ال تتطلب اإلشارة محتوى أصيًال
ويف دراسـة حديثـة .  من االعتالجًاتخوف، كام أبدى ً تخوفا من النظام والفوىض)ويرن(أبدى 

 ن قضية العلوم االجتامعية والسـلوكيةإ وقال ، نظر ويرن تأييده لوجهةBenigerأبدى بينايجر 
 االقتصـاد :مثـل، )املـدخالت واملخرجـات(دفق املـادة  عىل افرتاض أنهام مكمالن لدراسات ت-

  جلبهـا وتخزينهـا ومتريرهـا؛البـد أن تكـون املعلومـات - )ecologyالبيئة الطبيعية (والطاقة 
ويسـمي املؤلفـون هـذا ). Beniger, 1986, 38( واالتصال بغرض تفعيـل الـتحكم ،تصنيعهاو

ن يف هذا األسلوب أن يسـتقبلوا كـل ي ومن سامت املنظر،أسلوب املنطق يف املعلومات كنظام
إن املعلومـات كـيـان . االتصـال اـلـبرشي واملجتمـع كتـحـرك تجـاه النـظـام واملؤسسـة والـتـوازن

د أو اـسـتقبال الـفـرد  ـمـن ـخـالل إـعـالم الـفـر، ـيـتم استحـضـارها يف أفـعـال األـشـخاص،حقيـقـي
  .للمعلومات، إنها تحرك كل املجتمع اإلنساين نحو النظام

  :نشاط 
 إذا ًا خطرياًكون افرتاضي أو حتى نظام اجتامعي، و،ملاذا يتم فهم املعلومات عىل أنها نظام

يف الطبيعـة مثـل الحركـة نحـو » النظـام«ما أخذناه عىل هذا النحو؟ وملاذا تعد الحركة نحـو 
ا الطبيعة منظمة؟ أم هي ديناميكية؟ كيف تكتشف معلومات » النظام« يف املجتمع؟ هل حقٍّ

 وهي بالرضورة تكون يف نظام؟ ابحث واكتب قامئـة بـبعض األمثلـة الشـهرية لظهـور ،جديدة
  ي املنافع أو حتى التغيري الذي أتاحته هذه األفكار الجديدة؟ما ه. كار جديدةأف
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  :املعلومات كمعرفة إدراكية
 أساليب االستدالل عن املعلومات يف علـوم الكمبيـوتر عـن فهمنـا للمعلومـات يف تختلف

إن االهتامم الـذي أبـداه علـامء .  واألفكار املتعمقة لتلك التي لدى ويرن،اتيهندسة اإللكرتون
 أدى إىل تغيري جـوهري يف علـم ،اتيالذكاء االصطناعي يف علم النفس اإلدرايك خالل الخمسين

 Cohen and(» املفتاح الذي أدى إىل تلـك الفرصـة كـان مفهـوم املعلومـاتإن «. الكمبيوتر
Fergenbaum, 1982, 5 .(أن معايري الـذاكرة ميكـن  إىل،أشار البحث يف الذاكرة قصرية املدى 

 عـىل  ولـيس،)وحدات ذات داللة للمعلومـات (صنعها بشكل جيد عىل أساس حلقات لغوية
 ،وكانـت نتيجـة هـذا التحـول). Cohen and Fergenbaum, 1982, 5( قطع مجـردة أساس

  .)5، 1982( اضيةة شانون الريهي التخيل بشكل واسع عن معادل
ن إ ):وهو أحد مؤسيس بحـوث الـذكاء االصـطناعي ()Minsky, 1979, 400(قال منيسيك 

  . علم الكمبيوتر يحاول فهم السبل التي من خاللها يتم معالجة املعلومات، وكيف تتفاعل
  .تعني اإلجراءات التي تشتمل عىل تقديم عرض املعرفة: ملعلوماتمعالجة ا

مـن  -بشـكل كبـري  -فكـار األ تتشكل ،)Marvin Minsky(طبًقا لنظرية مارفن مينسيك و
إىل  وكـل نـوع مـن املعرفـة يحتـاج ا،ً واملواقف املوحدة تكون أطر،خالل أشياء تبدو متشابهة

 تم تهـذيبها السـتخدام ذلـك األسـلوب ، التيت وهيكل من املهارا، العرض أشكالشكل ما من
 يقومـون بتشـغيل وإيقـاف ،»وسـطاء«العقل من يتكون ). Minsky, 1987, 72(من العرض 

 فإنـك ، الوسطاء إىل وكاالت، فعندما تقود سـيارةيتحول و،»مجتمع العقل«وسطاء آخرين يف 
 وأنـت ال يهمـك كيـف ،ةتعترب عجلة القيادة كوكالة ميكنك اسـتخدامها لتغيـري اتجـاه السـيار

تعمل، ولكن عندما يقع خطأ مع الرسعة، وتريد فهم ما يحـدث، فمـن األفضـل أن تعتـرب أن 
إن اإلطـار هـو هيكـل مثـل طلـب ). 23، 1987 (القيادة مجرد وسـيط يف وكالـة أوسـععجلة 
 اًسـوف نسـمي هـذه الفراغـات أطرافـ، وهـاؤ به العديد من الفراغات التي يجـب مل،تقديم

  .)245، 1987 (»أنواع أخرى من املعلوماتإىل  ميكننا أن نصل بها ،ا كنقاط اتصالنستخدمه
ـف م ـدافع ييـص ـة اـل ـذول يف معالـج ـد املـب ـدف والجـه ـاه الـه ـار اتـج ـل يف إـط ـيك العـق   نـس

   وتـربز املعلومـات يف فعـل املقارنـة واالختبـار والتوصـيل والتمييـز والتجريـد ،وحل املشـكلة
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 مـام ؛والنتيجة النهائية هي اإلدراك املعـريف. شكال للجهد الذهني أاكلهو ،واالستدالل والعرض
بشـكل  - ًا وهو ما يعد ضـامن،إنه املجهود يف معالجة هذا.  أفضل للعامليضمن للوسيط متثيًال

  .لحقيقة املادة للمعلومات املطلوبة -ما 
أكوالت التي من قامئة املعىل أكرث  حتويي -نسيك يمثل م -إن ما نطلق عليه الوعي لهؤالء 

 ,Minsky. ( وتعرض استخدام تلك النظم األخـرى،تربق من وقت آلخر عىل الشاشة الذهنية
، »املعلومـات كمعرفـة إدراكيـة «:سوف يسمي املؤلفون هذا األسلوب لالسـتدالل) 57 ,1987

ومن طبيعة هذا األسلوب يف االستدالل أن يقيم فيه املعلومات مبفردها يف إطار اتخاذ القـرار 
  .حل املشكالتو

  ):عدم يقني (اٍّاملعلومات باعتبارها شك
 تهـتم بكـل ، أن بحوث االتصال يف الواليات املتحدة(Wilbur Schramm)ولرب رشام يرى 

وبذلك نجد أنفسنا نتحدث عن االتصال  « .. التي يتم من خاللها تبادل وتشارك األفكار،السبل
 واإلشارة واللمحة والصورة والعرض املريئ نتحدث عن الكلمة املنطوقة. الجامهريي والشخيص

 توصـيل معنـى وقيمـة  من ورائها عن كل اإلشارات والرموز التي يحاول البرش،والبث والفيلم
ن إجـراء إ، وقـال رشام إلجراء االتصـال الـبرشي شـيقوصف إن ). 6، 1963. (»من واحد آلخر

د يكـون املرسـل واملسـتقبل وقـ. االتصال يف أبسط معانيه يتكون من مرسل ورسالة ومستقبل
مثلام يحدث عندما يفكر املرء أو يتحدث لنفسه، ولكـن الرسـالة تكـون «.  نفسههو الشخص

يف مرحلة ما يف إجرائها منفصلة عن املرسل أو املستقبل، ويأيت وقت عنـدما يكـون مـا نتصـل 
» هؤ ومتثـل معنـى للمرسـل بالشـكل الـذي يقـر، متثـل معنـى للمرسـل،من أجله مجرد إشارة

)1963 ،7(.  
البد أن يشعر املرء بـأن هنـاك «.  .ويسبق إرسال اإلشارة أو الرمز أو الرسالة نشاط داخيل

معالجة « ويشتمل هذا النشاط الداخيل عىل .)Schramm, 1973, 48(» ًسببا يدفعه لالتصال
  وإعطاء تعليامت ملحركات عضالت اإلنسـان، ونتائج تسفر عن فك شفرة الرسالة،للمعلومات

  .(A)وطبًقا لرشام يسمى هذا النوع االتصال ). 48، 1973(» التي تنتج الرموز
 ،)B فإن هذا النـوع مـن االتصـال يسـمى ،وعندما يستخدم شخص ما الرموز أو اإلشارات

 ويسـتخلص معلومـات معينـة ، انتباهه لهم- مثًال –يوجه هذا يعني أن الشخص يجب أن و«
   ؛)املقصود به عقـل اإلنسـان(» صندوقه األسود«ن خالل منهم من خالل قنواته الحسية، ثم م
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وعنـد نقطـة معينـة يف ، واإلشارات لها القـدرة عـىل العـرض). 48، 1973 (»يعالج املعلوماتل
ًولوهلة قـد يبـدو األمـر غريبـا يف أن نعتقـد أن «. املعالجة نفقد السيطرة عىل هذه اإلشارات

مثل إرسال خطاب أو مستند، ثم  -شرتكة يف االتصال الرموز منفصلة، فإذا اسرتجعنا خرباتنا امل
نظر فيام كنا سرنسـله ، أو حتى إعادة ال إلجراء بعض التغيريات؛نتمنى لو استعدناه مرة أخرى

  .)Schamm, 1973, 49(»  ألمكننا فهم هذا املوقف- من األصل
ـال ـي إ) 38، 1973( رشام ـق ـات ـه ـادة«ن املعلوـم ـبرشي» ـم ـال اـل ـو مل يق،االتـص ـد  وـه ـص

 يقصـد التوجيـه أو املعلومـات التـي قـد نجـدها يف لومات الوقـائع أو الحقيقـة، كـام ملباملع
وويرن عن نظريـة  ه شانونإننا نستخدم هذا املصطلح يف مجال يختلف عام كتب«. املوسوعات

ولقـد أثـرت . شأنه اإلقالل مـن الشـك يف موقـف مـا، أو أي يشء من ااملعلومات والسيربنطيق
 والـذين مل يسـبق ،لهندسةكري العلامء الذين يعرفون القليل من علوم الطبيعة واالفكرة يف تف

 ولكن تفسري رشام لشـانون هـو .)38، 1973(» نظرية املعلوماتًلهم أبدا التعامل مع معادلة 
عىل سبيل املثال، يرى شانون أن الجزء هو وحدة مفيدة للحساب، ولكن رشام يرى أن . الشك

ًنحـن أيضـا يجـب أن نشـك يف االدعـاء األصـيل لرشام بـأن .  للشـكالٍّالجزء هو الذي يضع حـ
 ، تشتمل عىل تداخالت ثقافية وأفعال اتصـالية مثـل الفـيلم، للشكاملعلومات التي تصنع حالٍّ

 للشـك، ًفقد قال العديد بأن فيلام ما يحتوي عىل أجزاء من معلومات من شأنها أن تضع حـالٍّ
قـد يكـون  فة لفهم هذه األجزاء، وعىل الرغم من كـل ذلـكن وسائل إدراكيوويطبق املشاهد

ًأكـرث إقناعـا مـن ) الخيـال( حيث يكون تشـكيل الفنتازيـا ،الفيلم عن الشك يف العقل البرشي
  .املعلومات التي ميكن تأكيدها أو روايتها

تبنى علامء في الصني ف. نرتويب السلبي األمنهج  أو،»الشك«ل من شأن تأثري يقلتال يجب ال
 ليس وحده الـذي فرس نظريـة املعلومـات،  ورشام،)Li Ming, 1985 (الجتامع مفهوم القوةا

  :Kripendorfفقد كتب كريبيندورف 
ً وال أعني بهذا تقريرا عـن الحقيقـة ،إن املفهوم الثاين لهذه الورقة البحثية هو املعلومات«

وعـىل الـرغم مـن أن .  رسالة أو املعرفة بالعامل، أو مضمون،)يف مواجهة التسلية أو االنبساط(
 أجـد مـن فـإنني -  يحتـوي عـىل معلومـات بشـكل مـا،الحقائق واملعرفة ومضـمون الرسـالة

 بسبب حـدث مـا يف هـذا ؛عامل تغيري يف حالة الشك لدى املراقبار املعلومات املناسب اعتب
  ا مـا يـتم ً عىل الرغم أن طبيعـة معالجتهـا نـادر،ًوهذا املفهوم للمعلومات ليس جديدا. العامل

  



 نظريات ومناهج اإلعالم   
 

 168

 وهـو األكـرث ،وإذ نحن بصدد الرشح، سوف أقارن املعلومات مع مفهوم الطاقة. االتحقق منه
  .)49، 1984(» قرتح أن املعلومات تتصل بالشك كام تتعلق الطاقة باملادةأنني إو .قبوًال

 ألننـا ؛»املعلومـات كالشـك«ما يسميه رشام عىل سوف يطلق املؤلفون أسلوب االستدالل 
ويف هذا . تزال املعلومات تؤخذ عىل أنها قوة خارجية  لكن ال،مل مع اتخاذ القرار الفردينتعا

 وحـل ، يـؤدي إىل اتخـاذ القـرار،األسلوب لالستدالل توخذ املعلومات عىل أنها كيـان حقيقـي
  .للشك عند األفراد

  :املعلومات كشفرة
وعلينـا أن نفكـر يف . يعـين الرسالة يتم فك شـفرتها إىل رمـز لغـوي طبإًأيضا، يقول رشام 

الرموز عىل أنها تفك شفرة الرسائل التي يتم إرسـالها، وعلينـا أن نـفرس الرمـز مـن أجـل فـك 
شفرة الرسالة، واالفرتاض هنا هو أننا ال نستطيع أن نقـول بشـكل مبـارش مـا نريـده، وسـوف 

ئع، ومـن  وهـذا أمـر شـا،»املعلومـات كشـفرة «:يطلق املؤلفون عىل هذا األسلوب لالستدالل
 والبـد مـن إرسـال ،خصائص هذا األسلوب يف االستدالل أنه يتعامل مع اللغـة عـىل أنهـا قنـاة

» الفجوة«ويف الجانب اآلخر من ). من خالل االستبطان أو التفاعل اإلنساين(األفكار عرب فجوة 
 حتـى نـتمكن مـن فـك شـفرة ؛البد أن نفرس اإلشارة من خالل األفكار التي تـم فـك شـفرتها

. بني الفاعل واملفعول بـه -بشكل واضح  -وهذا االستدالل الخاص باملعلومات يفصل . سالةالر
 وليس من خالل تربير ،من خالل رمز) الرسالة(نطباع بأن املعنى ثابت يف الفاعل إنه يعطي اال

  . املامرسات التي تعمل بيننا
 أو ،بـني األفـراد» ةفجوال«هي التي تسد » الرسائل«و» الشفرات«و» الرموز«يرى رشام أن 

أن نؤمن بأن الرسائل مشـفرة يف رمـوز ن إننا مطالبو. بني تفكري وآخر أثناء معالجة املعلومات
 وتفـك شـفرة الرسـالة ،تم نقلها من خالل أصوات إىل مسـتقبلالتي  و،اللغة من خالل مرسل

ه شخص آخر ننا نفهم ما يقولإويقول رشام . من خالل مستقبل لديه القدرة عىل تفسري الرمز
  . من الطريقة التي قيلت بها

  :املعلومات إخبارية
تقتيض أساليب االسـتدالل عـن املعلومـات يف تقليـد الدراسـات الثقافيـة الـرفض الواضـح 
  لألفكار السيربنطيقية عن املعلومـات، فعـىل سـبيل املثـال، يـرى جونـاس أن الفعـل املقصـود 
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ً متامـا عـن ا قد يكون بشكل مـا مختلًفـ- املجتمع أو عىل مستوى اٍّفرديأكان  سواء - للبرشية
  .)192، 1953(علامء السيربنطيقا يف املعلومات 

 ،، وبالتايل أجعلها تـؤثر عـىل فعـيل»معلومات«التي تكون » الرسائل«حدد يإنه أنا الذي «
 مبعنـى آخـر، إن اإلحسـاس والحركـة .حفز السلوكيورد الفعل املجرد من األعضاء الحسية ال 

 ميكـن أن تحـل محـل ، التي وال حتى لالنعكاسات األصلية،فيني إلحداث فعل له هدفغري كا
  .)Jonas, 1953, 185(»  عندئذالفعل الهادف

يف هـذ السـياق، ال تـنحرص و ،تتواجد املعلومات يف مجتمـع تفسـريي يف حالـة االسـتخدام
ا االسـتدالل يطلـق املؤلفـون عـىل هـذ.  يف أي شـكل حيس-  يف الفـرد أو خارجـه- املعلومات

 ألنها متثل خصائص لهذه املرجعية ليك تؤخذ املعلومات عىل أنها فردية ؛»املعلومات إخبارية«
  . يف حالة النقل ويف حالة االتصالبل ،املعلومات ال تتواجد بالنقل أو االتصالكام أن  ،وعامة

كالم يعكس أن ال) Jurgen Habermas(جني هابرماس ى الفيلسوف والسيايس األملاين يوروير
وقد حاول تلخيص الظروف الكونية التي تنطبق عىل كل أفعال .  وجهني للعمل والتفاعلا ذهيكًال

يتطلـب ) التفاعل( للتعبري أو الكالم، والفعل االتصايل ًايتطلب أهداف) العمل(الكالم، فالفعل اآليل 
لة األمور التي تم جلبها مـن وصف حافالتأثريات التعبريية تتواجد ب ، غري تعبريية أو كالميةًاأهداف

 ،يتم إنجازها من خـالل العالقـات الشخصـيةفتعبريية الغري أما التأثريات . داخل يف العاملخالل الت
» متفـاهمني مـع بعضـهم الـبعض بشـأن يشء مـا يف العـامل«التي من خاللها يكـون املشـاركون 

)Habermas, 1984, 290 .( لـدول لشخصـية، ومتثـل اأفعال الكالم تؤسس وتجدد العالقات اإن
إن كل أفعال الكـالم املتوافقـة مـع الفهـم ). 101 - 75، 1984( واألحداث، وتكشف عن الخربات

 مع ، وأن فعل الكالم صحيح،دعاءات املصداقية بأن التقرير الذي وضع حقيقيًتكون موضوعا ال
و املقصـود مبـا عـرب  وأن الهدف الواضح للمتحدث ه،الوضع يف االعتبار اإلطار املعياري املتواجد

لإلشـارة إىل » االتصال«يف الوقت الذي استخدم فيه هابرماس مصطلح ، كام أنه )99، 1984(عنه 
هـدف االتصـال للمتحـدث  ف،ارئيسـأو الهـدف » القصـد«ًجعل أيضـا مفهـوم فقد  -  »التفاعل«

فعـال تعبرييـة ألالغـري  واألهـداف ،ف هـي األسـاس للتفاعـلاألهداو ،جوهري للنظرية النقدية
ـدما ،الـكـالم ـذلك « تتحـقـق عـن ـبعض، وـب ـة ـمـع بعـضـهم اـل ـم الفردـي   يوـفـق املـشـاركون خططـه
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عمل هابرماس إن ). Habermas, 1984, 294 (»تعبريية بدون تحفظاليسعون ألهدافهم غري 
 ، عن الفعل األخالقـي، واالتصـال اإلنسـاين الـذي ال يسـمح بالحريـة واملشـاركة هويف األساس

هتامم بـالتحرير هـو مجـال العقـل الـذي يسـعى للتأكيـد عـىل االسـتقالل ًيكون مشوها، واال
  .واملسئولية وتوازن املصالح

 رشيكـه فـيام -  مـثًال- ميكن للمتحدث أن يسعى إىل أهداف كالمية فقط عندما يخـدع«
 األمـر بـالهجوم مـن أجـل ي أي عنـدما يعطـ،سرتاتيجيإ بأن يترصف بشكل ،يتعلق بالحقيقة
  .)Habermas, 1984, 294(» رشكالسقوط يف الدفع بقواته لل

   :نشاط
 -  ميكنك أن تخترب بعض الحوارات الكالسيكية،ًإذا كنت معتادا عىل سيناريوهات مرسحية

فكـر يف .  ثم اسـتخرج بعـض األهـداف والـدوافع التـي توجـد يف الـنص- فقط بعض السطور
  .عىل األفالمنفسه رين  التمبعد ذلك، حاول مامرسة. تحتاجها إذا كنت ممثًالالقرارت التي 

  :املعلومات كسلعة
 فـيام ، ألفكـار هابرمـاسقابـل تقـف يف امل،إن أساليب االستدالل عـن املعلومـات كسـلعة

ليسـت بـالرضورة  -فـيام يتعلـق باملعلومـات  - وأفكار السلعة ،يتعلق باملوقف املثايل للكالم
أن ) Black and Marcharnd, 1982, 2(ويـرى بـالك ومارشـاند .  معـنيمحـددة بتخصـص

 نطاق وعدم دقـة املصـطلحات التـي إىل -يف األساس  - ترجع ،مشكلة تقييم قيمة املعلومات
 مل يـتم ، فإنـهكام يعرف كل دارس لعلم املكتبات«: يقول Lytleكتب ليتل . صف املعلوماتت

ـة لتأـسـيس قيـمـة املعلوـمـات بالنـسـبة للـفـرد أو  ـة قوـي ـة أو عملـي التوـصـل إىل وـسـائل نظرـي
 - جـرى االتفـاق ففـي سياسـة املعلومـات واقتصـاديات املعلومـات). 319، 1986(» املؤسسة

لـدى » املعلومـات«صعب تشغيله، فمفهوم يعىل أن املعلومات مفهوم غامض و -بشكل عام 
 وتقرير اللجنة الخاصـة عـن ،)NCLIS(تبات واملعلومات يئة القومية األمريكية لعلوم املكاله

ن املعلومـات ظهـرت يؤكـد أ - والخـاص يف تقـديم خـدمات املعلومـات/تفاعل القطاع العام 
 منفصـلة عـن ،عىل أنها تشري إىل املحتوى أو املـادة الرمزيـة لالتصـال -بشكل عام  -وفهمت 

للمصطلح، إال الشكل الحيس الذي يحدث فيه االتصال، ولكن عىل الرغم من ظهور تفهم عام 
  والحل الذي توصل إليه أعضاء اللجنـة الخاصـة . )NCLIS, 1982, 16 (أنه تعريف غري محدد
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أداة إلدارة أفضل للمصادر عىل أنها سلعة، و هو أن تعامل املعلومات ،بخصوص هذه املشكلة
    .)NCLIS, 1982, 26( » اقتصادي يف حد ذاته ومصدر،امللموسة

ات  اشـتمل األول عـىل نهضـة ألخالقيـ؛دب سياسـة املعلومـاتأان يف رئيسـهناك تطوران 
ميكننـا  كـان 1985يف عـام .  واشتمل الثاين عىل فهم املعلومات عـىل أنهـا سـلعة تبـاع،العمل
 1980ريـر يف عـام هـذا التقإال أن ن املعلومات مصدر قيم دون جذب كبـري لالنتبـاه، إالقول 

 مفهـوم اًعىل أية حال، أخذت أسرتاليا يف اعتبارها مصدر). Lytel, 1986, 310(ًيعد غريبا كان 
عـىل سـبيل ) Tell, 1974, 31( وسـأل تيـل - 1973 يرجع إىل عام - علومات يف وقت مبكرامل

لومـات عـن عهل حقيقي أن تكـون هنـاك أسـعار وأتعـاب محـددة للمعلومـات وم«: املثال
األشـكال ك ؛ ولتأمني االحرتام العام للمعلومـات كمصـدر، لتوجيه التطور االقتصادي؛املعلومات

وتوقـع المربتـون » إلـخ؟...   والطاقـة الكهربائيـةهاز الطبيعـي وامليـا مثل الغـ،األخرى للطاقة
)Lamberton( –توقـع بـاملعنى املغري   ميلكوحتى لو مل يكن أحد« القضية األساسية، - ً أيضا

سـوف  - رض واملعـادن واملبـاين واملاكينـات مثل األ-  أن مصادر املعلوماتوالقانوين، فقد يبد
  .)13،14، 1975 (»قتصادية والسياسيةتصبح األساس يف الطاقة اال

 يف العديـد مـن املعـاين، عـىل سـبيل ،يف لغة الخطاب العادية» مصدر«إننا نستخدم فكرة 
وبالتسـاوي، قـد .  ألننا نحصـل عـىل نصـيحة مـن أفرادهـا؛»اًمصدر«املثال، قد نسمي عائلتنا 

 للمعلومات ليس من هائلة من القوة، ولكن مصدر املفهوم» مصادر«ن لدى أصدقائنا إنقول 
 -بوضوح  -» املعلومات قوة«مثل يشري ) Paulsen, 1980, VI(فبالنسبة لبولسن . هذا النوع

ويكـمـن اختـبـار وجـهـات النـظـر الـتـي تتعـلـق بـقـوة . ـلـدور املعلوـمـات يف الـقـوة االجتامعـيـة
م  للـتحك-  واملعلومات كمصـدر،سيطرة املعلومات وتكنولوجيا املعلومات« مثل - املعلومات

 » ًمعلومات كتحكم سيربنطيقي، وأخريا املعلومات كقـوة أو متغـري للتحـوللليف مصادر أخرى 
)Paulsen, 1980, V(.  

 مصـدر فكـرة املعلومـات كمسـتندات أو إشـارات أو ، عقيـدة املعلومـاتويعارض مؤيـد
ربـط  -بشـكل خـاص  - تجنـب ؛ ألنـهًمنوذجا لذلك (NCLIS) تقرير الـويعد . هياكل بيانات

إن ذلك التعريـف الـذي يـربط املعلومـات بالوسـيلة «:  إليهاعلومات بالوسيلة التي توصلامل
 مـع اسـتخدام اللجنـة ًمتناقضـا يعـد ، ومجموعة محدودة من مثل هذه الوسـائلتنقلهاالتي 

  ).NCLIS, 1982, 16 (»الخاصة
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ر األم ال يكون ا،ً مصطلح املعلومات مصدر، مفهوم املعلومات كمصدروعندما يطلق مؤيد
عـىل أيـة حـال، إذا مـا تفحصـنا . فات متيل ألن تكـون غامضـةًواضحا فيام يشار إليه، فالتعري

 يـرون ،من بني الذين يسمون أنفسهم مديري معلومـاتأن  سوف نجد ،املراجع بشكل دقيق
 عـىل سـبيل - )Cronin, 1986, 128(ويرى كرونن .  مال املعلومات تشري إىل املعرفة بشكأن

 ؛ـكـان ـعـىل مـسـتوى ـمـنخفض أو ـعـالأـسـواء نـشـاط ذهـنـي،  نـشـاط املعلوـمـات  أن- املـثـال
الخواص لرأس املال  و، واملعلومات هي التي لديها كل العالمات»لينة«فاملدخالت واملخرجات 

  .)Cronin, 1986, 129(الجديد 
، وهـذا األسـلوب »املعلومـات كسـلعة« املؤلفون هـذا األسـلوب لالسـتدالل يسوف يسم
 الـذين يـرون أن -  يف مراجع سياسة املعلومات أو اقتصاديات املعلومات- ؤالءيشتمل عىل ه

 السـلعة أن املعلومـات كيـان ويرى منظرو. ي تحدثنا عنه سالًفااملعلومات مصدر باملعنى الذ
  ).Cronin, NCLIS, Paulsen and Tell: ( مثل،ه كسلعة أو مصدرؤحقيقي ميكن احتوا

  :ملخص
كسـلعة يف املوقـف املضـاد تقف مفاهيم املعلومات 

وهـنـاك نـطـاق . ملـفـاهيم املعلوـمـات كأـشـخاص يعلـمـون
ألساليب االستدالل عن املعلومات، وهـذه األسـاليب لهـا 

 . نرشها /تأثري عىل كيفية معالجتنا للمعرفة وتوزيعها 
  
 
 

  :حالة دراسية
  

  :واملكتبة الكونية» ًال تكن رشيرا«جوجل 
ىل أية حـال، تـورط جوجـل يف جـدل إثـر محاولتـه ع. »ًال تكن رشيرا« : شعار جوجل هو
 مع مكتبات الجامعات يف الواليات املتحـدة يف 2005فقد تعاون يف عام . تأسيس مكتبة كونية

مرشوع جوجل للطباعة، هذا املرشوع اشتمل عىل تحويل كـل الكتـب املوجـودة يف مكتبـات 
نه مل ينتهك حقوق إال جوجل وق. الجامعات إىل نسخ ورقية بدون تكلفة مادية عىل املكتبات

  مـن أجـل  اإلنرتنـت  ألنه كان يضع فقط بعض املقتطفـات مـن الكتـب عـىل؛امللكية الفكرية
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 الـذي يعنـي أنـه ميكـن إتاحـة جـزء مـن ،»االستخدام العادل« محقًقا مبدأ ،األغراض البحثية
  . لالستخدام العام-  التي ينطبق عليها امللكية الفكرية- املادة

 ويشـتمل هـذا عـىل ، الكتب متاحة بالكامـل لالسـتخدام العـاممن% 20ذكر أن جدير بال
 أو التـي ،مثـل املطبوعـات الحكوميـة، كتب مل ينطبق عليها من قبل حقوق امللكية الفكريـة

نسـخ الكتـب التـي ال وجوجـل ي. مثل أعامل شكسبري، انتهت فرتة حقوق امللكية الفكرية لها
مـن % 10 كـام أن ،ستخدام العـاملال اإلنرتنت  عىلاويضعه ، حقوق امللكية الفكرية تحتتقع

ويحـاول جوجـل أن يرتـب مـع . الكتب لها حقوق ملكية فكرية ومتاحـة يف صـورتها الورقيـة
 ،)Toobin, 2007 (ة بأن تنسخ وتعرض أجزاء من الكتـبلسامح للرشكارشكائه يف دور النرش 

ـتـزال محمـيـة بحـقـوق امللكـيـة  ة الالغالبـيـة العظـمـى ـمـن الكـتـب ترـجـع إىل فـئـة ثالـثـإال أن 
تشكل قلـب الرصاع بـني جوجـل والتي  ،نفد من األسواق وأ وضعها غري مؤكد  أن أو،الفكرية

  . )Toobin, 2007( والنارشين
 ن نسخ النص كـامًالإ وقالت ،استخدمت نقابة النارشين واملؤلفني حقها يف مقاضاة جوجل

وقال . ضعت بعض املتقطفات فقط عىل اإلنرتنتًيعد خرقا لحق امللكية الفكرية، حتى وإن و
ًن جوجل تفعل شيئا يحقق لها إ : املدير التنفيذي لنقابة املؤلفني- (Paul Aicken)بول أيكن 
ٍّربحا عامليا ن ذلك سيساعد عىل مبيعـات إا أن يقال ًأن يسددوا تكلفة هذا، وليس كافي والبد ،ً

ًإذا صنعت فيلام مأخوذا عألنك  ؛بعض الكتب ن كتاب، فإن هـذا قـد يرفـع املبيعـات، ولكـن ً
 لزيـادة البد أن نجـد سـبيًال. فع جوجلالبد أن يد. ً تعطي ترخيصا للكتبهذا ال يعني أنك ال

ال تساوي  اإلنرتنت قيمة املادة عىل اإلنرتنت، ولكن جوجل يدعي أن حقوق وضع الكتب عىل
  .)Toobin, 2007(» ًاصفر

واتجـاه جوجـل هـو .  خالل حكوماتهااطية ميلكها العامة منإن املكتبات يف البالد الدميقر
 وتحقيق فائدة مالية منها، وإجراء محكمة النـارش  بشكل ميرس،ٍّألعامل املنشورة عامليااتاحة إ

 مل تنشأ بالرضورة من أجـل منفعـة العامـة، واهتاممهـا ينصـب عـىل الحصـول عـىل ،واملؤلف
ولتحقيـق هـذا الهـدف .  املصـلحة العامـة وليس الحفاظ عىل،منفعة مادية من فعل جوجل

  هـو أصـًال، أو تـم تحويلهـا،ن األسلوب الذي عرضت بـه الكتـبإيجب عىل جوجل أن يقول 
 ولـذلك ميكـن طباعتـه، وبـذلك ميكـن ، وأن النص مختلف عـن األصـلة،ليس له حقوق ملكي

  .لجوجل االدعاء مبلكية هذه األعامل
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 )وـيـاهو(  فـمـثًالن الوـصـول إىل املعرـفـة،ًهـنـاك أيـضـا ـقـوى أـخـرى تعـمـل ـعـىل الـحـد ـمـ
ـا. بالد التي تحدد الرقابـة اتبعتا قوانني الرقابة يف ال)مايكروسوفت(و  (Yahoo)  تـم اتهـامحقٍّ

أحد الصحفيني الصينيني  راقبة استخدم فيام بعد كدليل مل،بإمداد الصني بسجالت محرك بحث
غـري متـاح عـىل جوجـل وال )  يب يسيب(  املوقـع اإلخبـاري للــ.)Ghitis, 2006(عرشة أعـوام 

  .»رقابة«ا أن تعرث عىل كلمة ً وليس ممكن،و أي محرك بحث عاملي يف الصنيأ ،ياهوو
جوجـل يحـتفظ بكـل ؛ حيـث إن ة هـو قضـايا الخصوصـيةيإن الوجه اآلخر للقضايا الرقاب

  هل يحق لجوجل أن يتتبع تحركاتك؟ف. بحث أو إمييل ترسله من خالل خدمته
  :تأمل
ا ـتـرى؟ ـهـل جوـجـل عـضـو يف جـعـل املعلوـمـات ـمـاذ

ـسـلعة؟ أم أـنـه ـجـزء ـمـن توـسـيع املـجـال الـعـام وإتاـحـة 
املعلومات بشكل ميرس للغني والفقري عـىل السـواء؟ مـا 
هو الفـرق بـني روايـة ومدونـة؟ وملـاذا يحتـاج أحـدهام 

  تطبيق حقوق امللكية الفكرية أكرث من اآلخر؟
امللكـيـة ـملـادة حـقـوق » االـسـتخدام الـعـادل«ـمـا ـهـو 

 الفكرية من وجهة نظرك؟
  

  :النقلة الثانية
 استخدام الكلامت أو  بطرق مختلفة، ولكن ليس»املعلومات«تعرف التخصصات املختلفة 

 ،مختلفة» املعلومات «يففمن الواضح أن طرق التفكري .  يف هذا املقامو املقصودالتعريفات ه
كيـف )2(؟ اإلنساين واالتصـال واإلعـالمكيف يتم فهم وتحليل العقل والفعل ) 1: (ولها تبعات

  ؟يتم تقييم املعلومات وملكيتها
  ـمـة يف إـطـار مه تـصـبح (the information commons) املعلوـمـات املـشـاع إن فـكـرة

الـجـدل ـعـن قيـمـة وملكـيـة املعلوـمـات؛ فـفـي اـلـعرص اإلقـطـاعي ـكـان أـصـحاب اإلقطاعـيـات 
 ألنهـم ؛)أسـواق(يل يف أرض مشـاع يستثمرون يف شبكات الرصف ورشاء الغنم وتدوير املحاص

  عـىل خصخصـة » النقلة األوىل«كانوا يدركون املنافع االجتامعية واالقتصادية، واشتملت حركة 
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وهناك جدل حـول منـافع .  من أجل الدفع بحقوق امللكية عىل األرض؛)مأساة العامة(املشاع 
حـول ملكيـة املعلومـات،  فكـرة النقلـة تتصـل بالجـدل لكـن و،)Boyle, 2003(النقلة األوىل 

  .تمل حركة النقلة الثانية عىل خصخصة املعرفة التي ميلكها املجتمع وعزلهاوتش
 الفكريـة انون امللكيـةإن فكرة ملكية املجتمع للمعرفة املنشورة موجودة يف القـانون، فقـ

رفـه ، ال توجـد حريـة للوصـول إىل مـا يعيحاول حامية اهتامم الفرد واملجتمع باملعرفة، فمثًال
الفرد إال إذا أقدم هذا الشـخص عـىل نرش مـا يعرفـه، ومبوجـب القـانون العـام فإنـك متتلـك 

 فإنها ،األفكار مجانية، ولكن عندما يحرصها املؤلف يف حدود دراسته«. حني نرشها ىلإارك كأف
ق رساحهـا، وإىل أن طـالإ ال يستطيع أحد سـواه أن يكـون لـه الحـق يف ،مثل الطيور يف قفص

إن األشـخاص الـذين ). Briggs, 1906, 19(» رها، فإنها تحت سيطرته هـويحرتوح يقرر بوض
حقوق  «فأة نظري ما أنجزوه للمجال العامأفكارهم يحصلون عىل مكا» إطالق رساح«يقررون 

 لعملـه اًتعويضـ - للشـك مبا ال يدع مجـاًال - تعطيه ،النرش، التي تحدد حق املؤلف يف إنتاجه
 فإنـه ،وبينام يسمى التعبري امللموس للمعرفـة حـق امللكيـة). Briggs, 1906, 19(» اإلبداعي

بدقة أكرث حق ملكافأة هؤالء الذين يتنازلون عن سيطرتهم الكاملـة ألفكـارهم، وتشـري حريـة 
 ، إىل الوصول إىل التعبـري امللمـوس للمعرفـة،الوصول إىل املجال العام لكامل األعامل املنشورة

  .هياكل البياناتأو الرموز  وأ مثل املستندات أو الوثائق
 واملجال -  وهو التأكيد القانوين التقليدي عىل أن األفكار مجانية- إن حقوق الطبع والنرش

ملجال العام واملنافع لتيسري املعرفـة باٍّالعام برزا سويا؛ فاملكتبات ذاتها امتداد لالعتقاد السائد 
ًتحديدا للمشاع  أكرث اًمفهوم) Lessig(ا ليسيج يقدم لنو. فقراء وأأغنياء  سواء أكانوا ،للجميع

  .يف حقبة اإلنرتنت
  ً مشـاعا، ولكـن لـيس مـن التفاهـة أن يكـون باعتبـاره اإلنرتنـت من العادي أن نفكـر يف«

لـيس بـالرضورة أن والـذي  ،جـايناملصـدر امللدينا فكرة عن كنه املشاع، وأقصد باملشـاع هنـا 
. »تكلفـة متوازنـةتكـون  فمن الطبيعي أن ،اك تكلفةيكون صفر التكلفة، ولكن إذا كانت هن

لعامـة والسـري يف أي اتجـاه تريـده  حيث ميكنـك الـدخول للشـوارع ا؛الشوارع العامة مشاعف
 فشفرة مصـدر لينـوس ؛ًفتح مصدر أو برنامج مجاين يعد مشاعا و،ترصيح من الحكومةبدون 

)Linus(ليس ومها وتحسينها وتطويرها،  متاحة ألي شخص يريد الحصول عليها الستخدا مثًال
   ي ألنهـا يف متنـاول أفـراد املجتمـع ذ؛ٍّمهام الحصـول عـىل إذن أو ترصيـح، فهـي كلهـا مشـاع
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 ،إنها مصادر محمية مبوجـب قـانون املسـئولية القانونيـة. الصلة دون إذن من أي شخص آخر
 عىل سبيل - (Proffessor Reichman)وقد اقرتح الربوفيسور ريتشامن . وليس قانون امللكية

.  ولـيس بقـانون امللكيـة، أن تكون حامية االخرتاع من خالل قانون املسئولية القانونية- املثال
عطيهـا تولكن نوع السيطرة مختلف عـن السـيطرة التـي ، واألمر هنا ليس يف غياب السيطرة

  .)Lessig, 2002, 1783(» امللكية
 ، وتحديـد الوصـول إىل املعلومـات،ا سـلعةإن الدفعة الحديثة ملعاملة املعلومات عىل أنه

يناقض أصـول حقـوق الطبـع والـنرش واملجـال العـام، وكـام رأينـا مـن مفـاهيم التخصصـات 
» منلـك« مـا معنـى أن .»امللكيـة« من الشاذ يف معظم الحاالت أن نتحـدث عـن ،للمعلومات

مللمـوس لهـذه قرارات؟ أو شك؟ إن حركة النقلـة الثانيـة هـي عـن ملكيـة األفكـار والتعبـري ا
  .األفكار

  :اإلبداعات املشرتكة
مشـاركة الجديد يتيح للناس استخدام أعامل املؤلفني دون الدفع لهـم، وبـرامج  اإلعالم إن

 يتيح لألفراد تنزيل األفالم واألغـاين وأعـامل -  اليم وير وآخرين:مثل - )file sharingامللفات 
 يـأيت يف - ني كل يشء مجاين ومكافأة املؤلفإن عمل التوازن ب. أخرى إبداعية دون الدفع لهم

 مـن ؛قلب الجدل الخاص بحركة النقلة الثانية، وتأيت حركة الجمع املبدع كرد فعـل للضـغوط
توجــد محــاوالت متتــد مــن أســرتاليا .  ودفــع املكافــأة لهــا،مــاتوأجــل الوصــول للمعل

)http://creativecommons.org.au ( إىل الصـــــــني)http://cn.crativecommons.org (
. نرتنـتدخـول الجمهـور عـىل اإل لتحقيق توازن بني حقـوق املـؤلفني و؛لتقديم بيئة للترصيح

  :وجدير بنا االستشهاد باملقدمة األسرتالية ملوقع الجمع املبدع
 هـو -  فيام يتعلق بوجهة النظـر القانونيـة- إن أكرث الردود التي لها مغزى لهذه التغريات

م واسـتخدانرتنـت الـدخول عـىل اإلً تم تصميمها خصيصا إلتاحة ؛تطوير نظم تصاريح جديدة
 ، تحفظ حقـوق املبـدع الفكريـة، املضمون املفتوحيلترصيح ذهذه النامذج ل. املواد املحمية

 مبوجـب قـانون ،بينام تعطي الترصيح املسبق الستخدام املضـمون بشـكل أوسـع مـن املتـاح
 - شـائعة االسـتخدام تلف عن تلك القواننيهذه التصاريح تخ. حقوق الطبع والنرش التقليدي

  ، مبعنى أن  يف أنها كانت متطابقة بشكل عام- قبل التقدم الذي حدث يف التكنولوجيا الرقمية
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 الوصـول هأي شخص ميكنـ، مبعنى أن  وليس بها متييز،البنود عامة تطبق عىل كل املستخدمني
يف إعـادة اإلنتـاج والنسـخ وتوصـيل  وعند الحد األدىن يقـدم للمسـتخدم الحـق ،إىل املضمون

ٍّ استنادا إىل بنود ورشوط مسبقة، عـالوة عـىل أنهـا قصـرية نسـبيا وبسـيطة وسـهلة ؛املضمون ً
نامذج الـوأشـهر .  وتم متكينهـا، مفتوحةةمع تصاريح مضمونٍّمنطقيا ميكن تشغيلها والقراءة، 

  .عات املشرتكة اإلبدا هو-  فيام يتعلق باملادة اإلبداعية- ًوأوسعها انتشارا
  :الهوامش

 حيـث تكـون ، العـامالنطاقإن مشاع املعلومات هو :  العامالنطاق  ..شاعامل املعلومات -
  .معرفة املجتمع متاحة للجميع

 من أجـل ؛)وهي مأساة املشاع( أرض املشاع العام خصخصةوتشتمل عىل :  النقلة األوىل-
  .الدفع بحقوق امللكية عىل األرايض

 بيـنام يحصـل ،تعني أن املجتمـع ميتلـك املعرفـةو ):copy right( النرش حقوق الطبع و-
  . من إبداعاتهممايلمقابل  لتحقيق ؛املؤلفون عىل حقوق مؤقتة

  :ملخص
أن يتناول مامرسات استطرادية لهندسة  ، اإلعالمًو غريبا عىل كتاب يتعلق بدراساتدقد يب

 .»املعلومـات«فرس هذه العلـوم مفهـوم  وكيف ت، أخرى مثل الكمبيوتراً وعلوم،اإللكرتونيات
  : تعمل عىل   من املهم لك أن تعلم أن املفاهيم املتنوعة للمعلومات قدلكنو

   .بخصوص كيفية عمل االتصال اإلنساين ، اإلعالم عىل مفاهيم علامءالتأثري) 1(
وذج ، منـفمـثًال.  والـترصف اإلنسـاين،ً بشكل أكرث اتساعا عـىل مفـاهيم املجتمـعالتأثري) 2(

الـذي تـم التوصـل )  رد فعـل-  مسـتقبل-  ضوضاء-  رسالة- رسلم(توصيل االتصال اإلنساين 
 وأن ، يرجع مصدره إىل أفكار علمية عن نقل اإلشارات الحسـية،إليه يف كتب االتصال واإلعالم

 والتي تـم التوصـل إليهـا يف نظريـات ، وعىل أنها نظام،فكرة املعلومات عىل أنها تقليل للشك
 قد برزت يف مطلع وضع النظريات عن األفعـال اإلنسـانية ومـا يفعلـه - )entropy(رتويب ناإل

  :ن كالتايلو أبرزها املؤلف، لالستداللرئيسةوكان هناك العديد من األساليب ال. اإلعالم
  . يشء واحدسيلة التي تحملهاواملعلومات والوتعني أن : املعلومات كوسيلة
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  وحـل الشـك،تخـاذ القـرارالومات كيان حقيقي يقـود إىل املعوترى أن : املعلومات كشك
 .فردي

تسـد فجـوة بـني » رسـائل«أو » شـفرات«و» رمـوز«املعلومـات هـي : املعلومات كشـفرة
بلغة الرموز من خـالل الرسائل  ةيتم فك شفرو وبني فكر وآخر أثناء عملية االتصال، ،شخصني

الرسالة مـن خـالل مسـتقبل لديـه  وتفك شفرة ، وترسل من خالل أصوات إىل مستقبل،مرسل
 .القدرة عىل تفسري الرمز

 واملعلومـات ال تتواجـد بالنقـل أو االتصـال، ،املعلومات فرديـة وعامـة: املعلومات كأخبار
 .حتاج إىل سدها من خالل رموزن وال توجد فجوة ،ولكن يف النقل واالتصال ذاتهام

 .طار اتخاذ القرار وحل املشكالتتؤخذ قيمة املعلومات فقط يف إ:  املعلومات كإدراك-3
 ميكن ، تكون املعلومات كيان حقيقي،نظرية السلعةألصحاب بالنسبة : املعلومات كسلعة

 .ه كسلعة أو مصدرؤاحتوا
 .  يف اتجاه النظام أو املؤسسةهنقليتم كل االتصال البرشي : املعلومات كنظام

ًيضا ألفكارنـا عـن مـا إذا كـان ميكـن ٍّإن فهم أساليبنا لالستدالل عن املعلومات يعد مهام أ
متلك املعلومات أم ال، ويعامـل القـانون التقليـدي لحقـوق الطبـع والـنرش األفكـار عـىل أنهـا 

 ، والتعبريات امللموسة، مع منح املؤلفني مكافأة مؤقتة لتعبريهم امللموس لتلك األفكار،مجانية
دما ينتهـي هـذا الوقـت املحـدد وعن.  لها وقت محدد،مثل االبتكارات وحقوق الطبع والنرش

 تجعـل ،تعود ملكية املعرفة واألفكار إىل املجتمع، واألفكار املعارصة للمعلومات كسلعة مـثًال
النطـاق وبـذلك يختفـي . ًمن كل املعرفة واألفكار موضوعا لحقوق امللكيـة والحيـازة الدامئـة

  .العام يف حركة النقلة الثانية
 ن فـإنهم بـذلك يكونـو،دون دفع التكلفـة اإلنرتنت  من بتحميل األغاين الناسيقومعندما 

ا تكون األشياء فيـه ٍّعامنطاقا ًفإنهم ميارسون شعورا بأن هناك :  مبعنى ما، ومبعنى آخراًلصوص
، وتحقيـق هـذا التـوازن بـني ملكيـة املجتمـع (Lessig)مجانية، وذلك طبًقا ملـا يـراه ليسـيج 

  .ًجزءا من عقد الوقت املعارص يعد ، ومكافأة الفرد للمؤلفني،للمعرفة
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 -  هدف جوجل بأن يصبح مكتبة إلكرتونية كبرية متتلك كل معرفـة العـامل والكتـبويبدو
يف صالح املصلحة العامة، ولكن جوجل رشكة ربحية وليسـت خدمـة عامـة، ويقـول  -ٍّظاهريا 

  .ومات عن مشاع املعلاًيس مدافع ول،ن جوجل جزء من حركة النقلة الثانيةإاملؤلفون 
 من املعلومات كوسيلة تنقلهـا إىل النـاس ؛وكام رأينا ميكن تفسري املعلومات بطرق عديدة

كأخـبـار، وكيفـيـة تفـسـرينا للمعلوـمـات كـظـاهرة لـهـا تبـعـات أبـعـد ـمـن النظرـيـة، ومـفـاهيم 
  . العام واإلعالم الحديث النطاق يفريفكالت يةاملعلومات تأخذنا مبارشة إىل كيف

  :ًيجب أن تكون قادرا عىلوبانتهاء هذا الفصل 
 الـذي يحـاول تعريـف ، تحليل مفاهيم املعلومات والتحقق من عقـدة الكـالم املختلـف-

  .املعلومات
  .لكية وتوزيع املعرفةمب الخاص تطبيق مفاهيم املعلومات عىل الجدل األسايس -
ستويني  عىل قضايا الحقوق اإلنسانية عىل امل،هاوالتحكم في ،املعرفة تطبيق قضية ملكية -

  .املحيل والعاملي
  :املوضوعات األساسية

  :تهايكاالستدالل عن املعلومات ومل
إن إجـراء الوسـاطة لـه مغـزى حيـث بالتوزيع االجتامعي للمعرفـة،  اإلعالم تهتم دراسات

ًوإذا ـكـان األـقـل امتـيـازا ال .  وبـصـفة خاـصـة قـضـايا املـسـاواة يف الـعـامل الـكـوين،لـهـذا التوزـيـع
يف الفصـل .  فلـن يسـتطيعوا الوصـول إىل املعرفـة العامليـة،قات املعرفةيستطيعون تحمل نف

 -  حاول الذين ليس لهـم امتيـازات،الثاين، تم تناول املكتبات املتنقلة للفقراء يف لندن كوسيلة
 الوصـول إىل - هم القدرة املادية للحصول عىل املكتبـات الخاصـة أو الكتـبيألنهم مل تكن لد

 بـل ، ليس لخدمة األغنياء،يم املكتبات العامة وقوانني امللكية يف املايضولقد تم تصم. املعرفة
  تفسري املعلومـاتةيومسألة كيف. تصل إىل الجميع ميكن أن ، املعرفة باملجتمعللتأكيد عىل أن

وتفـسـري .  وكـيـف ميـكـن للـنـاس الوـصـول لـهـذه املعلوـمـات،ـغـزى لكيانـهـا الـقـانوينتعـكـس م
 ميكن التجارة -  كمصدر-ل فكرة أن املعلومات كيان حقيقي  جاء من خال،املعلومات كسلعة

 فكـرة أن -  عـىل عقـباً رأسـ- واألخذ بأن املعلومات سلعة يقلب.  مثل أي ملموس آخر،فيه
 مـن أن ،وتقـف آراء هابرمـاس وجونـاس عـىل الطـرف اآلخـر. املعلومات مملوكـة للمجتمـع

  .يم أرجعا املعلومات للمواطن العل؛ حيثاملعلومات سلعة
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لقد تم استخدام النقلة الثانية لوصف التحول إىل جعـل املعلومـات سـلعة، : النقلة الثانية
ًومعاملة املعلومات كسلعة غالبا مـا يكـون اختصـارا لتجـارة املعرفـة كانـت األرض موضـوع . ً

ٍّ ونظريـا مسـتخدمة مـن قبـل الجميـع، ،عامـةيعنـي أنهـا ًالنقلة األوىل، وكون األرض مشـاعا 
مـع هـذا   تعني خصخصة املشاع، أما املعرفة فهـي موضـوع النقلـة الثانيـة، واملعرفـةوالنقلة

 ولها خصائص خاصة وعامة جيدة، وكم املعرفة التـي لـديك تخـتص ،ليست سلعة مثل األرض
ك يحصـلون عـىل ؤعندما تتحدث إىل أمك أو أبيك أو صديقك أو صديقتك، وأقاربـك وأصـدقا

 علبـة شـيكوالتة، فبمجـرد أن ب مختلـف لنقـلوهذا ترتي.  وكلكم لديكم معرفة،معرفة منك
 والقـوانني التقليديـة للملكيـة الفكريـة ال تعطـي ،تعطي علبة الشـيكوالتة فلـن يتبقـى يشء

  .ًوإذا تقاضيت أجرا من أمك عن نصيحة، فإنك بذلك تكون قد دخلت النقلة الثانية. املعرفة
  :أسئلة

  ن ملكيتها؟بالنسبة لك؟ وهل ميك» املعلومات« ما هي -
  . اذكر بعض التهديدات التي تربز أمام وصول العامة للمعرفة-
  ً هل يعترب جوجل تهديدا أم فرصة للتوزيع الكوين للمعرفة؟-

  
 * * *  
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  الجزء الثالث
  املحتوى والجامهري والتأثريات
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  الفصل السابع
  حرب املعلومات والربوباجندا الحديثة

  
 كيفيـة تفكرينـا يف وقدم لنا أن لها تبعات ،تناول الفصل السادس االستدالل عن املعلومات

 مفهـوم املعلومـات قـد اتسـعأن » حـرب املعلومـات«ظهر لنا فكرة ُ وت،عن ملكية املعلومات
 واملؤسسـات عـىل الـرأي كام أن هيمنـة الحكومـات.  مبا يف ذلك الجيش،شمل كل املجاالتيل

سـوف نسـتعرض يف هـذا و. لفهمنا للجامهري واملحتوى يف التعامل مـع اإلعـالم العام أمر مهم
  :الفصل

  .املكونات األساسية للرأي العام -
 .ظهور حرب املعلومات وإدارة املفاهيم وتطبيقها يف اإلطار العاملي -
 . مبا يف ذلك البالغة،أدوات الربوباجندا -
 مبا يف ذلـك ، يف مهن مثل العالقات العامةتطبيق مبادئ استعادة الصورة وإدارة القضايا -
 . القضايادائرة

 مـن حجـم -  سـبتمرب11رك يف و إثر الهجوم اإلرهايب عىل برجـي نيويـ- زادت الحكومات
أشـار رد الفعـل هـذا إىل منطقـة وقد . ونطاق أنشطتها يف إدارة املفاهيم والعمليات النفسية

وهذا األمر دامئًا . هي حرب إدارة املعلومات وهي حقبة املعلومات، ،اجد نحن فيها نتو،أخرى
ات والوسـائل  ولكننـا نـرى أن القنـو،) ملاذا كان هنـاك دامئًـا جواسـيسفمثًال(ٍّما كان حقيقيا 

وبالتـايل .  املعرفة زادت بشكل قوي مع منو وسـائل االتصـال الجديـدةالخاصة بتأسيس ونرش
أو الربوباجنـدا عـىل حمـالت تكون حرب املعلومات هـي املصـطلح الحـديث الـذي يشـتمل 

 يف الفكر العسكري والحكومي،  مقبوًالاًهذه الحمالت صارت جزء.  مبا يف ذلك التضليل،اإلقناع
ًولكنها قد متثل أيضا تهديدا للمجال  . العام االتصايلً

  ): Perception management(إدارة املفاهيم 
توـصــيل أو إنـكــار معلوـمــات مخـتــارة للحكوـمــات 

لنظم املخابراتية والقادة والجامهري؛ من أجـل األجنبية وا
 .التأثري عىل عواطفهم ودوافعهم ومنطقهم
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  :عنارص الرأي العام
 تغـري الـرأي العـام يف ، سـبتمرب11عندما رضبت الطائرات الربجـني التـوأم يف نيويـورك يف 

 ،واليات املتحدةوتغري الشعور العام السائد باألمان داخل الحدود الفعلية لل. الواليات املتحدة
ًأيضا، شعرت الـدول املتعاطفـة عـرب البحـار بأنهـا . إىل مشاعر غري مألوفة من اإلثارة والتهديد

احتاجت الواليات املتحدة بشكل رشعـي إىل إدارة الـرأي العـام يف الـداخل مـن . ًأيضا مهددة
 ولكـن إدارة ،عامـةأو يف الخارج من خالل الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية ال ، اإلعالمخالل

ثـل الجانـب متفالهيمنـة عـىل الـرأي العـام . ًن متامـاان مختلفـاأمر ،والهيمنة عليهالرأي العام 
 ؛كانت سـوداء أو بيضـاء أو رماديـةأ سواء ، حيث تستخدم الربوباجندا؛املظلم إلدارة املفاهيم

 ،حتـوي عـىل أكاذيـبوتعرف الربوباجندا مبصدرها، فالربوباجندا السوداء ت. للتأثري عىل الناس
وتبـدو . ًها يكون مختبئا، أما الربوباجندا البيضاء فهي تحتـوي عـىل الحقيقـة واضـحةؤواحتوا

ًليهـا هـو أن يقـدم جانبـا واحـدا للاملعلومات قانونية ومستقلة، ولكن هدف القائم ع . روايـةً
 فـعـىل ـسـبيل املـثـال، ـقـد تستـشـهد رشـكـات الوجـبـات الرسيـعـة الـتـي تـقـدم الـهـامربجر فـقـط

ٍّن طعامها ليس ضارا بالصحة، وتستثني كـل الدراسـات التـي إبالدراسات املستقلة التي تقول 
 وقـد يكـون ،نها ضارة، أما الربوباجندا الرمادية فيكـون مصـدر معلوماتهـا غـري واضـحإتقول 
  .أو ال يكونٍّرشعيا 

م الحديثـة تشتمل إدارة املفـاهيو. ًتعد إدارة املفاهيم جزءا من حرب املعلومات الجديدة
 أو نظـم ، لتوصـيل معلومـات مختـارة للحكومـات األجنبيـة؛ومة أو الجـيشكأفعال للحعىل 

 ، كـام من أجـل التـأثري عـىل عـواطفهم ودوافعهـم أو مـنطقهم؛مخابراتية أو قادة أو جامهري
التموـيـه والـخـداع والعملـيـات وتـشـتمل إدارة املـفـاهيم ـعـىل التنـبـؤ بالحقيـقـة وإدارة األـمـن 

  .النفسية
  فصــوت أمريكــا يف  ؛ميكــن أن تكــون الدبلوماســية العامــة والثقافيــة أدوات إلدارة املفــاهيم

   مـثـل ، ميـكـن اـسـتخدامها يف حـمـالت إدارة املـفـاهيم ـمـع القـنـوات األـقـل رـسـميةالوالـيـات املتـحـدة
 كـام ميكـن اعتبـار كتـاب حقـائق وكالـة ،سـات القوميـةسً وأيضـا املؤ،املؤسسات التجارية والحرفيـة

إللكرتوين العـام نه يقدم من خالل موقعه اإ حيث ؛ة الدبلوماسية العاما منًجزء ،يكيةابرات األمراملخ
هوريـة الصـني يف جم. )http://www.cia.gov/cia/puplication/facebook(  وهكذا،سامتهاصورة عن الدولة و

  . ىل الثقافـة واملعلومـات، عالوة عة بقنواته املختلفة أخبار الدولةالدول تليفزيون الشعبية يقدم جهاز
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 القضـايا الصـينية عة الناطقـة باللغـة اإلنجليزيـة ملناقشـةويتضح هذا يف توسيع القناة التاسـ
  .ن األجانبو ويفهمه املشاهد،بأسلوب مقبول للدولة

 تحتـوي عـىل  فيمكنهـا أن،لقوميـةتضطلع الدبلوماسية العامة بدور رسمي يف العالقـات ا
 ؛ حملـة خاصـة بصـورتها2005بـدأت الصـني يف عـام . ًة وأيضا سوداءبروباجندا بيضاء ورمادي

ـية ـا السياـس ـاملي وطموحاتـه ـادها الـع ـدعم اقتـص ـت ،ـل ـ27 وفتـح ـيوس اً فرـع ـد كونفوـش  ملعـه
)Confucius Institute ( مليـون 200يف أنحاء مختلفة من العامل يف أقـل مـن سـنة مبيزانيـة 

ً ويعـد هـذا شـبيها بـاملراكز ، بالد ما وراء البحار من أجل تعليم اللغة الصينية يف؛ٍّدوالر سنويا
وبصفة خاصة البيت الفـرنيس الرائـع ( والتحالف الفرنيس ، ومعاهد جوته،الثقافية الربيطانية

 ؛طـالع ومقهـىيف رشق بكني، حيث يوجد به سينام ومكتبـة لبيـع كتـب وإنرتنـت ومكتبـة لال
تسـتخدم هـذه ). الثقافـة الفرنسـيةنـدماج شـباب الصـني يف الـحرض يف إلتاحة بيئة جيـدة ال

 أو التأكيـد عـىل ؛ ليك تبيع،سرتاتيجيات الثقافة الناعمة للوصول إىل شعوب العاملإاملؤسسات 
 أن الخط الرفيع الذي يربط بـني الدبلوماسـية ،جدير بالذكر. فكرة قيادتهم ومخزونهم الثقايف

 ،عىل خصائص سياسـة مـا لالتصـال للحكم ؛ خط مثري عند االقرتاب منه،الثقافية والربوباجندا
  . أو حرب معلوماتاٍّ سلميقد يكون اتصاًالوالذي 

ويرجـع أصـل .  حرب املعلومات أكرث مبارشة، وعـادة مـا تتسـم باتجـاه عـدايئ ضـارلكنو
 إىل ـعـام - )Hutchinson, 2006( ـكـام يـقـول هاتشينـسـون - »ـحـرب املعلوـمـات«مـصـطلح 

صل حرب إلكرتونيـة وخـداع عسـكري وعمليـات  وهي يف األ،عندما استخدمه الجيش، 1980
  .نفسية وأمن معلومايت أو عميل

، هو تطور التشغيل )حرب املعلومات( داللة يف تطور يأكرث عنرص ذ
اإللكرتوين للكمبيوتر وتكنولوجيا االتصال، وبحلول منتصف التسعينيات 

نتيجــة للتطــورات الهائلــة يف الحاســبات -كانــت حــرب املعلومــات 
كانت وال تـزال . تتطور يف شكل عقيدة متكاملة-يا املعلومات وتكنولوج

ًترتكز عىل التكنولوجيا مع سيطرة األمـر والـتحكم، وأيضـا ال تـزال إدارة 
ًاإلعالم كيانا منفصًال، ولكـن االخرتاعـات التكنولوجيـة، كانـت تـرى أنهـا 

ًتتحد، وكان واضحا أن الحروب الحديثة كانت أيضا حروبا إعالمية ً ً.  
)Hutchinson, 2006, 212( 
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 ،»ملكـة العـامل«) Pascal( هذه القوة التـي أسـامها باسـكال ؟ًإذا، ماذا يعني الرأي العام
قـال هـاروود .  وال ميكـن قياسـها،جامعـة قويـة وشـجاعة) Monaigne(ني وأطلق عليها مون

ان ن الـرأي العـام يف الـبالد الدميقراطيـة كـإ، 1965يف عـام ) Harwood Childs(تشـايلدس 
ًقضية القت اهتامما واسعا سـعى . هاؤكانت تحرتم ويخاف منها ومتتدح وتلعن ويتم استجدا. ً

اسرتضـاها التجـار . لها السياسيون وطالـب بهـا رجـال الدولـة ومجـدها الفالسـفة أو لعنوهـا
 -  مسـح لهـايوقـد أجـر. ها الجامهري، ولكن القليل من الناس هم الذين فهموا معناهاتوحلل

دوريـة  يف أبحاث الجزء األول مـن - صنيف نطاق واسع من التعريفات التقليديةعالوة عىل ت
)Reader in public, Opinion and Coummuncation(، التـي حررهـا برنـارد بريلسـون 

 الجـزء األول مـنيف و، )Berenlson and Morris Jonowitz, 1966(  ومـوريس جـانووتيس
)Voice of the people( ريستونسون وروبرت ماك ويليـامز التي حررها ريو ك)KReo M. 

Christenson and Robert O. McWilliams ( والتعريـف املفضـل لنـا هـو الـذي جـاء يف
الرأي العام هـو مجموعـة «: ، والذي يقولBernard C. Hennessyكتاب الرأي العام ملؤلفه 

   .» أهمية عامةياالعتقادات التي يعرب عنها عدد من األشخاص يف موضوع ذ
)Hennessy, 1965, 13(.  

  :ن هناك خمسة عوامل يف الرأي العامإويقول هينييس 
  .  هو وجود قضية تعرب عن موقف معارص يوجد عليه خالف: األول
   . الناس يف الرأي العام- وجود مجموعة من األشخاص ذوي عالقة بالقضية: الثاين

  . امة عن القضايا وهي مجموع اآلراء ألعضاء الع،مجموعة املعتقدات: الثالث
مثـل   سـواء بـالكلامت الكتابيـة أو األفعـال،البد أن تكون اآلراء قد تم التعبري عنها: الرابع
  . التظاهر

ًن باملوضوع عددا كبرياوالبد أن ميثل العامة املهتم: الخامس ً.  
إن : »السـلوك السـيايس«يف كتابـه  )Ian McAllister, 1992 (وكام يقول إيان ماك أليسرت

ً ألنـه ال يثـري رصاعـا ويصـبح ؛ي العام املدعوم عىل نطاق واسع قد يكون له تبعات قليلـةالرأ
 قـد ،قضية، بينام الرأي العام الذي تدعمه مجموعة صغرية ملجموعـة مـن النشـطاء املـؤثرين

املؤيدة للتسلح يف الواليات ) اللويب(عىل الجامعة لذلك  ويقدم مثاًال. يكون له تبعات سياسية
   والذي منع بشكل فعال حكومة الواليات املتحدة عىل مدار عقود من التشديد عـىل املتحدة،
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 الحكومـة حـذرة يف املنـع تإلجهاض جعلـل املناهضةًأيضا، الجامعات . الحصول عىل األسلحة
 ، مثل معارضة التدخني يف األماكن العامـة لتنـاول الطعـام،وآراء أخرى قوية. الكامل لإلجهاض
  .)McAllister, 1992, 81(ائب املرتفعة تجعل الناس أقل رغبة يف العمل والرأي بأن الرض

اإلدراك أو املفاهيم هـي الجـوهر لخريطـة اإلدراك للسياسـة؛ ألن هـذه الخريطـة صـورة 
ن صور الحقيقة إ Nimmoand Conlrsوكام يقول . رئيسإعالمية للحقيقة السياسية بشكل 

الشـرتاك املبـارش، ولكنهـا املفـاهيم املركـزة ليسـت املخرجـات ل«السياسية لـدى النـاس هـي 
 مثل الصحافة والتسلية وبرامج التليفزيون ، صنعت من خالل وسطاء،واملرشحة وصور خيالية

 وجـهـود جامعـيـة يف الحـمـالت االنتخابـيـة والحرـكـات السياـسـية ،واألـفـالم واملـجـالت واألـغـاين
وهـي سياسـات عـن حقيقـة  ، اإلعـالم متـت مـن خـالل،والدينية وصناعة السياسة الحكومية

  .)118، 9، 1983(» مستهلكة
 وال ميكـن -  متت اإلشارة إليه يف الفصل الخامس- ويعتمد الرأي العام عىل وجود جو عام

عـن الـرأي من خالله  حيث ميكن التعبري ،أن يكون هناك مجال عام بدون وجود فراغ اتصايل
يف األنظمـة السـلطوية والدكتاتوريـة، » امرأي عـ«وبـالطبع هنـاك .  أم الاٍّ سـواء إعالميـ،العام

  . وال ميكنها أن تعرب عن نفسها يف اإلعالم،ولكنها ال تعرب عن نفسها باعتبارها قوة دميقراطية
  :القضايا

يف الوصـول إىل الـرأي العـام والقوة الجوهريـة إن وجود املجال العام هو الجانب الحاسم 
يعطي البرش ومجموعات منهم أهمية ملسـألة ه فإنعىل جانب آخر أكرث أهمية، و. االجتامعي

والطريقة التي تربز بها قضية ما عـىل هـذا النحـو تكـون حـول الطريقـة التـي . أو مشكلة ما
 ، وتأثري هذه األحداث عىل حياتهم وقـيمهم، وتكون صورة عن العامل وأحداثه،يفكر بها البرش

الرأي يأيت . قبل أن تتحول إىل أزماتلذلك هناك الفن اللتقاط التفاهم والتعامل مع القضايا و
 ويتعامل خرباء العالقات العامة مـع القضـايا ، اإلعالميةالعام يف اهتاممات جميع التخصصات

 قبـل أن تتحـول هاوالتعامل معالقضايا والتعرف عىل . سرتاتيجية للقضايامن منظور اإلدارة اإل
  والقضـايا واألزمـات لهـا . قـات العامـةسـرتاتيجي للعال هو الخبز والزبـد للخبـري اإل،إىل أزمات
  تبـدأ يف (، وناشـئة )يف طـور التشـكيل( فالقضايا ومؤيدوها ميكن أن تكون كامنـة ؛دورة حياة
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). إمكانيـة اإلحيـاء(، ومتداعيـة )ً الـدائر حاليـاليف الجـد(، وسـاخنة )الظهور يف املجال العـام
حتامل والوشيكة والحاليـة والحرجـة وتتضمن األوصاف األخرى لدورة حياة القضايا مراحل اال

  .)Crable and Vibler, 1985(والكامنة 
 لـيك يرشح ؛للجمهـور) مـن الظـروف(نظرية الظـرف ) Gruning, 1979(اقرتح جرونيج 

  :املراحل املختلفة لرد فعل العامة للقضايا البارزة
 الظـرف /  املوقـف وال تستطيع أن تحدد أن،يف وضع غري محددما عندما تكون مجموعة 

وعنـدما تتعـرف . ن هذه املجموعة ميكـن أن يطلـق عليهـا مجموعـة كامنـةميثل إشكالية، فإ
 تـصـبح املجموـعـة الكامـنـة -  اليشء املفـقـود يف املوـقـفي وـهـ- ـمـا ـعـىل مـشـكلةمجموـعـة 

 ميكن أن يطلـق ،عندما تستعد مجموعة لنقاش وفعل يشء ما بصدد املوقف. مجموعة واعية
  .)Gruning, 1979, 242(عليها مجموعة نشطة 

ي  يف الوقت الذ،ترشح نظرية الظرف ملاذا تكون بعض املجموعات نشطة يف قضية معينة
 فإنه من الرضوري أن نفهـم موقـع ، نفهم كيف ندفع الناسويك. ن غري مبالنيويكون فيه آخر

 ةسسـؤ وموقع القضية يف الخطـاب العـام أو امل،كل املجموعات املختلفة يف فهمهم لقضية ما
  ).تذكر أن هذه النظرية ميكن أن تستخدم يف املؤسسات وبني املؤسسات ومجموعاتهم(

) Benoit, 1999( لدورة حياة القضية وإدارتهـا يف نظريـة بينويـت اوميكننا أن نجد تطبيًق
 ـمـن اً أن هـنـاك نطاـقـ)Benoit, 1997(وـجـد بينوـيـت . ـسـرتاتيجيات اـسـتعادة الـصـورةإـعـن 

 أو ميكـنهم أن يسـتخدموها السـتعادة ،مها املشـاهري مـن النـاسسرتاتيجيات التـي يسـتخداإل
  :، وهيشهرتهم عندما تتعرض للتشويه

 فالشخص املتهم بفعل خـاطئ ميكنـه ببسـاطة ؛واإلنكار البسيط هو تحويل اللوم: اإلنكار
  .»ضحية«  فيكون مثًال،إنكار ارتكابه الفعل املشني

  : وتتضمن:التهرب من املسئولية
  .)نني تم استفزازي أو إثاريت من قبل شخص آخرإ(: فيقول مثًال اإلثارة،االستفزاز أو 

 .)مل يكن لدي السيطرة أو املعلومات عن الحدث(: مثل ، عدم وضوح الرؤية
 .)لقد وقع األمر بالصدفة (:الصدفة

  ).لقد كنت حسن النية (:النية الحسنة
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  :يشتمل عىلو: تقليل اإلهانة من الحدث
  .)ر إيجابية نحو املتهمخلق مشاع(التدعيم 

 .)موازنة املشاعر السلبية تجاه الترصف املهني( التقليل إىل الحد األدىن 
 .)ًالفعل مل يكن سيئا مثل األفعال األخرى( التاميز 
 .)وضع الفعل يف سياق محبب( التنزيه 

الوعد بإصالح املشـكلة، والتـي تتضـمن اسـتعادة الوضـع (التعويض و الهجوم عىل التهم، 
  ).لقائم قبل العمل الهجوميا

 نوإذا كـان الجمهـور يعتقـد أ. االعـرتاف وطلـب الصـفح: اإلجراءات التصحيحية واإلهانة
  . فإنه قد يعفو عن الفعل غري املرشوع،االعتذار صادق

  :نشاط
حاول . شري إىل حاالت لكل ما سبق الحديث عنه يف وقت ما يف حياتنايميكن للكثري منا أن 

. »سـرتاتيجيةإ«أو » خطـأ«يجاد محاولة ملموسة ملثل اسـتثنايئ لكـل إلزمالء العمل مع أحد ال
أو معقوـلـة ) 1(رشيـفـة ال طبقًــا للطريـقـة ـغـري 5 إىل 1 ـمـن اـعـط لألمثـلـة تـصـنيًفأبـعـد ذـلـك 

  .حسبام ترى يف السلوك يف املثال الذي اخرتته) 5(ا ٍّسرتاتيجيإ
وط حيث تكون االعتبارات هل تجد صعوبة يف التصنيف يف بعض الحاالت؟ هل هناك رش

 ولكـن هـذه ،سرتاتيجية يف إدارة املعلومات؟ أعد املثال مرة أخرىغري متكافئة مع القرارت اإل
مـاذا ).  طفـل مولـود-  حالـة البيئـة- حـرب(املرة استخدم أمثلة حقيقية لقضايا عىل املحـك 

  يحدث لقوة قراراتك األخالقية يف هذه األطر؟
فقد نرشت فضيحة جرانـت . كحالة دراسية) هيو جرانت(شهري استخدم بينويت املمثل ال

 بعـد اتهامـه بـالتورط يف عمـل فاضـح عـىل املـأل يف ،يف قسم الفنون الحية يف نيويـورك تـاميز
). ديفاين براون( تدعى ،ً عاما23 مع عاهرة شابة تبلغ من العمر ،البيضاء) BMW(سيارته الـ 

اإلهانـة، : سرتاتيجياتإ وتوصل إىل أربع ،ها جرانتشاهد بينويت أرشطة الفيديو التي ظهر في
مل يحاول جرانت التقليل من اإلهانة أو من مغزى .  والهجوم عىل املعتدين، واإلنكار،والتدعيم

قـال ملضـيفه يف . فعلته، كام أنه مل يحاول أن يقدم أي اعتذار لسلوكه، هذه اإلهانة التقليديـة
ًفعل شيئا كريها«نه إ جاي لينو،» The tonight show«برنامج    » الري كيـنج« ، كام قـال لــ»ً
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ٍّلقد كـان شـيئا وحشـي «: عىل الهواءيف برنامجه  ,Benoit( )لرشيكتـه ليـز هـرييل(» ا وخيانـةً
1997, 257(.   

ً متاما، وفند الكثـري مـن الدعايـة املشـوهة لـه التـي اكان مدخل هيو جرانت ملوقفه موفًق
ر عـال مـن التعلـيم واألخـالق الحميـدة انـت شـخص عـىل قـدًئ األمر، أيضا، جربرزت يف باد
.  قد ال يكون يف حاجة إىل نصيحة بخصوص كيفية تعامله مع املوقـف؛ حيث إنهوإنسان لبق

 ًأيضـا، تعتـرب.  وعادة قول الحقيقـة،كيت الضمريبرمبا تكون ردوده تستند إىل شعوره العام وت
والوجـه . سـرتاتيجية للقضـايامل لإلدارة اإل تربز ظهور مجال كا،جرانت عالمة ثقافيةمشكالت 

 هـو دور الصـحفي يف وضـع األخبـار يف املقـام ،اآلخر للتعامل مع تأثري األخبار عـىل السـمعة
  .األول

ومبقدور الصحفيني الرتكيز عىل . جندة لأل باعتبارهم واضعني؛وللصحفيني تأثري عىل القضايا
نظريـة مـن األجـزاء املهمـة يف » الذروة«و» طراأل«وتعد . األخبار التي تجذب انتباه الجامهري

تلفت االنتباه لبعض أوجه الحقيقـة  )frames( واألطر. »agenda setting«ترتيب األولويات 
ـل ـا، وتجـع ـن غريـه ـرث ـم ـوي أـك ـاء اللـغ ـتخدام الـصـحف للبـن ـن ـخـالل اـس ـا ـم ً التفـسـري ممكـن

 تعـد إجـراء - بطها باألطر يف ر- فهي )priming( »الذروة«أما . واملوضوعات والنص والبالغة
 ،ً تنشيطا لـذكريات أخـرى؛ز األخبار عىل قضايا أو أحداث بعينهاي حيث يكون ترك؛ٍّسيكولوجيا

ً، اسـتنادا »ديفيد هـيكس« لـ اإلعالم ةعىل سبيل املثال، إشار. تتصل بتلك القضايا أو األحداث
 ،ًورا لخـلـيج جوانتـنـاومو قـد يـثـري يف أذهـان األـسـرتاليني صـ،إىل كيـف تـكـون الروايـة يف إـطـار

إن ارتبـاط .  الخونة الذين تدربوا عـىل أيـدي طالبـانني واألسرتالي، للظلم أو لطالباناًوتجسيد
عـىل  اإلعـالم ريثتـأ يـةيتـيح لنـا النظـر إىل كيف ،ترتيب األولويـاتالذروة اإلدراكية مع بحوث 

 ذلـك تلـك األخبـار ا يف مبـ- إن األخبـار«. مفهوم أو إدراك شخص ألهمية القضايا أو األحداث
ٍّ غالبا ما تحمل يف طياتها كام- يجية لهاسرتاتإالتي تم عمل   ، من املعلومات عن القضـايا هائًالً

ميكن للتعرض الـواعي أن يغـري املعرفـة السياسـية مـن و. وضعت يف سياق الهيمنة الشخصية
 وتقوـيـة ،تلميـحـات وتغـيـري االرتـبـاط ـبـني العـنـارص وال،ـخـالل زـيـادة الوـصـول إىل املعلوـمـات

  .»امئة بالفعل املتعلقة باملفاهيمالشبكات املحلية الق
)David and Pavlik, 2003(.  
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، ولكـن عمـل اإلطـار »ٍّإرهابيـا «- ٍّ تلقائيـا- عـىل سـبيل املثـال ال تعنـي» نشط«إن كلمة 
مرب  سـبت18(فقد ظهر يف أحد أعداد صنداي تاميز . والذروة قد يربطهام ببعضهام يف املستقبل

النشـط «حيـث تـم عـرض تقريـر بـأن » "معرتض"النشط املطرود «مقال بعنوان ) 36، 2005
ًنـه ال يـزال معرتضـا إ وقال ، عاد إىل الواليات املتحدة األمريكية،األمرييك للسالم سكوت باركن

مـع » نشط للسـالم«فالربط بني كلمة . »عىل طرده من أسرتاليا باعتباره مخاطرة أمنية قومية
يف الوقـت الـراهن، ال يـربز اسـتخدام .  تـأثريمبرور الوقت، يكـون لـه» نية قوميةة أممخاطر«

الصحفيني للبالغة يف وصف شخص مثل باركسن عىل أنه مخـاطرة أمنيـة قوميـة، حتـى عـىل 
وإذا أطلق الصـحفيون . أنه مخاطرةبالرغم من أن وكالة املخابرات األسرتالية وصفت باركسن 

 داعني إىل االفـرتاض بـأن هـذا ،»مخاطرة أمنية قومية«أنهم » لنشطاءا«عىل  -بشكل تلقايئ  -
 عـىل سـبيل املثـال،. غري من املفـاهيمف نرى أن عمل اإلطار والذروة قد هو ذاك، عندئذ سو

نشطاء أمس نظم ": الجملة الذروة عند استخدام صحفي لتلك وطاريتعرض الجمهور لتأثري اإل
 ٍّا وعامليا بأنهم مخاطر حقيقية عىل األمـن وأسـلوب حيـاةٍّقوميمثل القاعدة ن ومعروف(سالم 
ٍّ ألنها تلقائيا تنشط ؛»ذروة«هي  القاعدة ككلمة ." مسرية اعرتاضية يف شارع فيكتوريا)ايلأسرت

ًالذاكرة مرئيا، وأيضا لألعامل  لغـة . ، والتي لهـا تـأثري عـاملياٍّاإلرهابية والجامعات املتعصبة رسٍّ
تهامهـا ا والوكالة االستخباراتية األسرتالية ال تعلن عـن أسـبابها يف ،»اراإلط« وضعت نيالصحفي

  .لشخص ما بأنه مخاطرة أمنية
  :)anchor(  املرتكزات

يف الحيـاة  تظهر بعد ذلـكالتي األجندة تشكيل بخرباء العالقات العامة  والصحفيونيقوم 
عـنرص  قـد يحتـوي عـىل اتاألجنـدبعض هذه و، و الأرمبا تكون مهمة  والقضايا التي ،العامة

ويفـرق جوويـت وأودونيـل . تم ذلـك عـن قصـد أو دون قصـد سواء ،)persuation(قناع اإل
)Jowett and O'Donnell, 2006 (تشـتمل عـىل الربوباجنـدا   بـأنقنـاعاإل وبـني الربوباجنـدا

 أشـكالب التالعـب و،التحكم يف تدفق املعلومات من مصـدر الربوباجنـدا، وإدارة الـرأي العـام
 مـن ؛ أو سلوكهوخبري الربوباجندا يسعى إىل تغيري اتجاهات الفرد ومعتقداته وقيمه. السلوك

 يحاول خلق تغيـريات يف االتجاهـات -  مثل الربوباجندا- قناعاإل و.ق أهداف معينةيحقتجل أ
  . والسلوك، ولكنها ليست بالرضورة بروباجندا
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 وتشكيل رد الفعل يقع عنـدما يكـون . عىل تشكيل ودعم وتغيري رد الفعلقناعاإليشتمل 
 تشـكيل رد الفعـل قنـاعالقائم عـىل اإلقد يحاول «. الجمهور هم الطلبة ومبثابة مدرس املقنع

 Jowett(»  للـتعلماٍّ إيجابيـً دعـامن ويظهـرو، من خالل تعليمهم كيف يترصفون،لجمهور ما
and O'Donnell, 2006, 32(.ور لديـه اتجاهـات  ودعم رد الفعل، يقع عندما يكـون الجمهـ

 لـيك يشـعروا بـأنهم أكـرث ؛ يذكرهم باالتجاهات اإليجابيـة ويحفـزهماملقنع و،إيجابية بالفعل
أمـا ). مثل التربع بالـدم( من خالل استعراض اتجاهاتهم بنهج أشكال معينة من السلوك ،قوة

 ؛اسيشتمل عىل توجيـه أسـئلة للنـف - قناعاإل  أشكال منشكل وهو أصعب - تغيري رد الفعل
 ولـيك نقـنعهم بـأن  الناس كساىل بشأن التغيري، لـذلكإن. للتحول من اتجاه أو سلوك إىل آخر

وهذا هـو . الطرف اآلخر أن يربط بني التغيري ويشء ما يؤمن به املقنعيفعلوا ذلك يجب عىل 
الشـخص املتعـرض ألنه قـد تـم قبولـه بالفعـل مـن قبـل ؛ anchor(املرتكزات  ما يطلق عليه

   وسوف يستخدم للتوصل إىل اتجاهات أو سلوكيات جديدة ،قناعلعملية اإل
)Jowett and O'Dennell, 2006, 33.(     

ـهــي الـقــيم : املرتـكــزات
ـــات  ـــدات واالتجاـه واملعتـق
املتأصلة التي يستهدفها خرباء 

 . الربوباجندا
  

 وأقد تكون بالنسبة للرأي العام، اتجاهـات املرتكزات أن ) 2006(يرى جوويت وأودونيل 
واالتجاهـات هـي مواقـف مسـبقة تجـاه .  جامعيـةعـاداتسلوكيات أو قيم أو  وأمعتقدات 

 وقـد يكـون هـذا اتجـاه ،يعرب عن اتجـاه نحـو التـدخني» أنا أكره التدخني «:األشياء، فالتقرير
تنـوع إىل أن تكـون تأما املعتقـدات فهـي . واحد من بني العديد من االتجاهات نحو التدخني

أما السلوكيات فهي تعرب عام يفعله . تقرير عن اعتقادوهو  ،» سوف يقتلكالتدخني «حقيقية
قض االتجاهـات  وميكن أن تتنا، وترشد إىل ما سوف يفعله الناس يف املستقبل،الناس يف الواقع

ًوحقيقـة قـد يكـون ممكنـا أن تكـون ضـد التـدخني ولكنـك . ا الـبعضوالسلوكيات مع بعضه
مـن «. ًاالعتقاد التي تسحب أفكارا عن الصـواب والخطـأالقيم هي أنواع خاصة من ف ؛تدخن
ـدخنالخـطـأ ـر»  أن ـت ـري ـمـن االتجاـهـات .  يـصـنع قيـمـةتقرـي ـيم أـكـرث ـصـعوبة يف التغـي   والـق
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 واملجموعات ، املحتملةتكزاتأما عادات الجامعة فهي تشتمل عىل كل هذه املر. واملعتقدات
  .دات وسلوكيات وقيم مشابهةالتي ننتمي إليها ميكن أن تتشارك يف اتجاهات ومعتق

يف بحـثهم عـن الربوباجنـدا إىل أوصـاف بسـيطة ) Lee and Lee, 1939(توصـل يل ويل 
يف مرتـكـزات  وـمـن املمـكـن أن ـتـرى ، تـسـتند إىل مـشـاهداتهم،لوـسـائل ممكـنـة للربوباجـنـدا

  : توصيفهم هذا اآلليات
  :)Name- calling(الشتائم 

م هذه اآللية لجعل الجمهـور يـرفض ويلعـن  وتستخد،إصباغ الفكرة بتصنيف سيئوهي 
  .)Lee and Lee, 1939, 26(الفكرة دون اختبار الدليل 

  :)Glittering Generality( التلميع -
 وتستخدم لجعل الجمهور يقبل ويوافق عىل يشء دون اختبار ،بصفة حميدةربط يشء ما 

  .)Lee and Lee, 1939, 26(الدليل 
  :)Transfer( التحويل -

.  ـمـن أـجـل جـعـل اليشء اآلـخـر مقـبـوًال؛يشء آـخـر ويشء ـمـااـحـرتام  و ـبـني قدـسـيةاـلـربط
وفـق رغبـة   مـاًئالجعـل الجمهـور يـرفض شـي ؛والرفضالقدسية  ووالتحويل يستخدم السلطة

  .)Lee and Lee, 1939, 69( الربوباجندا القامئني عىل
  :)Testimonial (الشهادة املعرتف بها - 

 وبرنـامج ،فكرة مابجعلها تتحدث عن  ة أو حتى مكروه،ة محرتمتوظيف شخصيةوتعني 
  .)Lee and Lee, 1939, 42 (ة أو سيئةحسنبطريقة و شخص ما أو منتج أ

  :)Plain folks (أنت كباقي البرش -
مثـل « ألنهـم ؛جمهور بـأن أفكـارهم جيـدةوباجندا إقناع التحدث عندما يحاول خبري الرب

  .)Lee and Lee, 1939, 92(»  الناسباقي
  :)Card stacking (براز وجه واحد للحقيقةإ -

 إلعطاء أفضل أو أسـوأ ؛ منطقية أو ال منطقيةض الحقائق أو األكاذيب أو تقاريراختيار بع
  .)Lee and Lee, 1939, 95(و شخص أومنتج أحالة ممكنة لفكرة أو برنامج 
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  :)Band Wagon( كلنا نفعل ذلك -
 )band wagon( وعربـة الفرقـة املوسـيقية » ذلـك نفعـل -  عىل األقل كلنا- كل شخص«

 Lee and ( ويقفزون يف العربة،الزخمتحاول إقناع الجمهور بأن كل أعضاء املجموعة يتبعون 
Lee, 1939, 39(.  

 وقـد بـرزت نظريـات ،جدير بالذكر أن العديد من هذه اآلليات شائع يف اإلعالن الحديث
 ؟ ملـن؟من قـال مـاذا «: مثل،نرص من عنارص االتصالكل ع عالوة عىل نتائج أو عالقة ،قناعاإل

وقـد ذكرنـا يف الفصـل الرابـع . )Yale(وهو إطار بحوث االتصال يف جامعة يـال » وبأي تأثري؟
 عن الرسائل ذات الوجه الواحد والوجهني، وهو جـزء مـن برنـامج )Hovland(عمل هوفالند 

   ،الـصـلة مبـصـدر املـصـداقيةوـقـد توـصـل بـحـث ـيـال والبـحـوث ذات . ـيـال يف بـحـوث االتـصـال
 والجاذبية التي تقوم عـىل ،وميكن للجاذبية الجسامنية. »من« وهو عىل سبيل املثال يتعلق بـ

 أو إذا كانـت القضـية واحـدة مـن ،تشابه املصدر أن تؤثر علينا إذا مل نتحفز للتفكري العميـق
 sleeper( تأثري النائمو). عتمد عىل هذه الفكرةيودعم الشهرة (الذاتية / الفرضيات الشخصية

effect(،ميكن أن يحدث مع الرسائل اإلعالميـة، حيـث ميكـن » ؟ماذا « التساؤلجزء منهو  و
ل مـن املشـاعر وبروز كـ. أن يتأخر التأثري ونحن نتذكر الرسالة، ولكننا نسينا ملاذا استبعدناها

 وجعل ،هىل تغري االتجاي إ ميكن أن يؤد- وف أو امليل للسخرية امليل للخ- اإليجابية والسلبية
 اإلشـارات عىل -بشكل كبري  -فالسعداء يعتمدون ؛ الناس سعداء يجعلهم أكرث قابلية لالقتناع

هـات  أن تغـري االتجاهـالخـوف ميكناملثـرية لرسـائل ال و.نناقشـها فـيام بعـدسالهامشية التـي 
أن إىل  األبحـاث تشـري و. السـلبيةالنتـائج بعينها من أجل تفادي تباع وسائلاوالسلوك إذا تم 

  .  من قبل معتقداتهم للتحدي هم هؤالء الذين مل تتعرض،رث عرضة لغسيل عقولهمالناس األك
  ا ٍّا ـجـدً وـشـهرياً مـعـارصاًمنوذـجـ) Petty and Cacioppo, 1989(ـقـدم بيـتـي وكاـشـوبو 

 العديد مـن العنـارص التـي تـم التوصـل إليهـا مـن بحـوث يـال ودراسـات ا، وقد دمجقناعلإل
). 7. 2الـشـكل (» ةهامـشـي«و» ةمركزـيـ« إىل قـنـاعاإلفـقـد قـسـموا ـطـرق . وجية أـخـرىـسـيكول

 مييلـون إىل معالجـة ، حـافز عـال يف موضـوع مـالـديهم و، يف فـرع مـاذوو الخربةفاألشخاص 
ـون اىل ال ـا، مييـل ـاش ناجـح ـان النـق ـاش، وإذا ـك ـاتهمًنـق ـري اتجاـه ـلوكهمتغـي ـن .  وـس   وإذا مل يـك
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ًتأثريا معهم، وخلق كون أكرث  قد ت"ةالهامشي" ة، فإن الطريقما نقاشاألشخاص محفزين تجاه 
  . قد يجذب الناس إىل الرسالة-  عىل سبيل املثال- اٍّمصدر جذاب جد

 

  
  )7. 2الشكل (

   املركزية والهامشيةقناعاإلطرق 
  )Petty and Cocioppo, 1986: (املصدر

  للتـأثري عـىل العامـة؛اليب األس والربوباجندا الحديثة عىل نطاق منقناعاإلتستند حمالت 
وقد صارت هذه الحمالت عىل قدر عـال مـن الـذكاء يف حمـالت إدارة املفـاهيم، . والجامهري

، كام أن خرباء الربوباجندا يعتمدون عـىل قناعًأن اللغة جزء مهم أيضا يف عملية اإل عىل عالوة
  . للتأثري عىل الجامهري؛آليات البالغة

  :ملخص
تجاهات واآلراء واملعتقدات والقـيم املرتكزات هي اال

ال تحـــاول أســـاليب . املتأصـــلة أو عـــادات الجامعـــة
الربوباجندا الحديثة خلق مرتكزات جديدة، ولكنها تركـز 
ـدفع  عــىل املرتكــزات القامئــة بالفعــل، وتســتخدمها ـل

 . الجمهور
  

  :)rhetorıc( البالغة
 كلامت أو شبه جمل يشمل ذلك و، الجمهوراقناعمن أجل  ؛غية باللياتآ تستخدم البالغة

عند استخدام االسـتعارة أو عىل سبيل املثال، . أو تراكيب نحوية تقدم داللة إيجابية أو سلبية
ًغالبا ما تستخدم  وطياته ارتباطات إيجابية أو سلبية، يحمل يف ،يحل تعبري محل آخر ،الكناية

  ً بشكل شائع، ولكنهـا غالبـا ال والقوالب النمطية تستخدم. لغة البالغة قوالب منطية كدالالت
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. »فقراء يف قيادتهم السيارات -كام نعلم  -كل النساء «:  مثل،تستند إىل دالئل، وصور لجامعة
 لـيس لـدى  أنـه وهو، بالتلميح إىل ما ال تقوله،ًهذا التقرير أيضا يشتمل عىل التلميح الجارح

  بشـكل  -نهـا تـرتبط  فإ،مناسـبوعنـدما ال تسـتخدم البالغـة بشـكل . فطنـة / النساء كياسة
 ، تتبع منطق التلمـيح الجـارحاملحرجةاألسئلة إن . لم والتفرقة العنرصيةبأساليب الظ -وثيق 

يجـرم » لت ترضبني زوجـك؟هل ال ز«: ؛ فالسؤالمن خالل اقرتاح يشء من خالل السؤال ذاته
  . »ال«أو حتى » نعم«ـ الشخص الذي يجيب ب

هـا التجاريـة، فكلمـة ة مبادئ الربوباجنـدا والبالغـة يف عالماتًأيضا، تطبق الرشكات الحديث
  . يف العامل الحديث لتغري املناخ العاملياٍّمغزى خاصأخذت » أخرض«

  :ملخص
البالغة هـي فـن اسـتخدام اللغـة يف الـدفع، وهنـاك 
نطاق من آليات البالغة التي ميكن تسخريها للتأثري عـىل 

إلـيــه خـبــري الجامـهــري؛ ـلــدفهم يف اتـجــاه ـمــا يـســعى 
والبالغة يف حـد ذاتهـا ليسـت غـري أخالقيـة، . الربوباجندا

ٍّولكن تطبيقهـا هـو الـذي ميكـن أن يكـون أخالقيـا أو ال 
 . ٍّأخالقيا

  :إدارة املفاهيم
 وبيـنام كنـت هنـاك رأيـت الجنـود ،لقد تطوعت للعمل يف مستشفى العدن«: قالت نرية

 حجرات األطفال حيث توجـد الحضـانات،  ويدخلون،العراقيني يدخلون املستشفى بأسلحتهم
كانوا يخرجون األطفال من الحضانات ويأخذون الحضـانات ثـم يرتكـوا األطفـال عـىل أرضـية 

  .)Stauber and Rampton, 1995(» الحجرة الباردة ليموتوا
مل تـزر يف حياتهـا املستشـفى، » نـرية« فــ.كانـت أكذوبـة. هذا مثال للربوباجنـدا السـوداء

  هيـل آنـد نولتـونملة شنتها رشكة العالقات العامـة برمتها ملفقة كجزء من حوكانت القصة 
)Hilland Knowlton( إلقناع الرأي العام األمرييك مبساندة حـرب ضـد الـديكتاتور العراقـي 

وكان الرأي العـام األمـرييك حتـى تلـك النقطـة يقـف ضـد . صدام حسني بعد غزوه للكويت
  .العمل العسكري
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خـالل تلـك الشـهور أعيـدت حكايـة ، وبني شـهادة نـرية وبدايـة الحـربمرت ثالثة شهور 
روى الـرئيس األمـرييك الحكايـة، وتـم . األطفال الذين أخذوا مـن حضـاناتهم بشـكل مسـتمر

والراديـو ومجلـس األمـن  التليفزيـونض وربها كحقيقة يف شـهادة الكـونجرس وعـاالستشهاد 
م األـمـرييك ـكـل االتهاـمـات الـتـي وجـهـت اـلـرأي الـعـايف مل ـيـؤثر «: عـلـق ـمـاك آرـثـر. اـلـدويل

،  مـن حضـاناتهم طفـًال312 ن وهم يخرجو، أكرث من الرواية عن الجنود العراقيني،كتاتوريللد
  .)1992(»  الباردة للمستشفى يف مدينة الكويتوتركهم ميوتوا عىل األرض

لـدها مل تكن نرية ممرضة، ولكنهـا كانـت واحـدة مـن العائلـة امللكيـة الكويتيـة، وكـان وا
مل تخـرب اللجنـة املنظمـة . هو السفري الكـويتي لـدى الواليـات املتحـدة) سعود نارص الصباح(

 األسايساملرتكز  وجدت هيل ونولتون لكن و،هيل ونولتون دربوا نريةأن  ،الرأي العام األمرييك
 - دفعت الحكومـة الكويتيـة. ستهانة بحقوق اإلنساناال وهو الذي حول الرأي العام األمرييك،

 مليـون دوالر لعمـل 12 هيـل ونولتـون  لرشكة-  لتحرير الكويتني مواطنمن خالل مجموعة
 وظفـت هيـل ونولتـون مجموعـة ورثلـني.  للتأثري عىل الـرأي العـام األمـرييك؛حملة متكاملة

)Wirthlin group(إلجراء بحـث مكثـف عـن القضـايا التـي تحـول الـرأي العـام يف صـالح  ؛
  .ي ضد العراق واتخاذ عمل عسكر،الكويت

إميـي للفـيلم الوثـائقي وبعد أن انتهـت الحـرب أنتجـت هيئـة البحـث الكنديـة جـائزة «
تنـاول الفـيلم . To Sell a War »ًلـيك تبيـع حربـا «ةعن حملة العالقـات املسـامالتليفزيوين 

 وعـرض كيـف أن ، وفيهـا خـرج ألسـوب مـن عملـه،رشكة ورثلـنيمن مقابلة مع دي ألسوب 
ت عىل الجمهور تم استخدامها لتبني طرق اللبس وترسيحة الشعر للسفري البحوث التي أجري

رشح ألسـوب أن وظيفـة ورثلـني كانـت و. التليفزيون  من جامهري  حتى يبدو مقبوًالالكويتي
 واكتشـفوا أن املوضـوع ، مع الشعب األمـرييكتعرف عىل الرسائل التي كان لها وقع عاطفيال

ً مجنونـا ارتكـب أن صدام حسـني كـان رجـًاليف الحقيقة  الوتر العاطفي كان الذي رضب عىل
 وحشية حتى ضد شعبه، ولديـه قـوة جبـارة لعمـل املزيـد مـن الـدمار، ويحتـاج ملـن أعامًال
  .)Stauber and Rampton, 1995 (»يوقفه

ً بدءا ، من روايات األحداث املعدة سلًفا لإلعالم يف الكويتًااستخدمت هيل ونولتون نطاق
   اإلعالميـة اشـتملت الحملـة. ً مـرورا بالصـور اإليجابيـة للكـويتيني،اإلنسـانمن خرق حقـوق 
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 التليفزيـونو عـرض مخرجـ.  اعتمدت عىل الصور دون صـوت،اٍّعىل نرشات فيديو ناجحة جد
  . تاركني االنطباع بأنها مستقلة يف تحريرها،هذه الرشائط دون اإلشارة ملصدرها هيل ونولتون

 عىل أية حال، تـم ، لكنهن يف حرب الخليج الثانية وغزو العراق توظيف هيل ونولتوممل يت
  .توظيف أساليب إدارة املفاهيم

  :عملية تحرير العراق
 لتقـديم ؛كـأداة إلدارة املفـاهيم )public diplomacy(اسـتخدمت الدبلوماسـية العامـة 

مـرييك كـولن ظهر وزير الخارجيـة األ.  أو ما يسمى بعملية تحرير العراق،اإلطار لغزو العراق
ن صدام حسـني إ ليقول ؛ يف بث حي حول العامل، أمام مجلس األمن التابع لألمم املتحدة،باول

وما قاله . تحت ترصفه أسلحة دمار شاملو وكان لديه ، ساند تنظيم القاعدة،ديكتاتور العراق
مـن عـىل مل يوافق مجلـس األ. باول كان الخلفية التي نال بها تأييد مجلس األمن لغزو العراق

 - طلب الواليات املتحدة للغزو، ولكن الواليات املتحدة ومعها بريطانيا وأسرتاليا ودول أخـرى
  . ومل يعرث عىل أسحلة دمار شامل، استمرت وغزت العراق- متثل التحالف

 40 مليون نرشة دعائية فوق سـامء العـراق قبـل الرشوع يف الغـزو األول، و40تم إسقاط 
 عـىل ،رئيسـةالدعائيـة ال اإلعالميـة كان الراديو هـو الوسـيلة. ء الحملةمليون نرشة أخرى أثنا

الرغم من استخدام أسلوب الرسائل القصرية والربيد اإللكرتوين يف توجيه رسائل مبارشة للقادة 
 التي كانت ،»العمليات السيكولوجية السوداء«كان راديو تكريت هو محطة راديو . العراقيني

 مع تقديم أحاديث ،ن قبل مواطنني عراقيني موالني يف منطقة تكريتتدعي أنها كانت تدار م
 عىل ؛وبعد وهلة صار راديو تكريت ينتقد نظام صدام حسني. تعرب عن تأييدها لصدام حسني

إن األمل يف العمليات السيكولوجية السوداء «. أمل تحويل العراقيني املوالني عن صدام حسني
 ويعتقد أن املعلومات ال تأيت من املصـدر الخطـأ، ،الخدعةهو أن الجمهور املستهدف ال يرى 

 فـإن مصـداقية ،املخاطرة هنا أنه إذا تم اكتشـاف الخدعـة. والتي يجعلها تبدو أكرث مصداقية
» تنهـار - كانـت بيضـاء أو سـوداءأ سـواء ليـات السـيكولوجية السـوداء بأكملـه،جمهور العم

)Collins, 2007(.  
 لتتيح لهم كتابـة التقـارير بشـكل ؛ يف القوات العسكريةدمجت قوات التحالف الصحفيني

قـدمت آين لوسـن .  وكان هذا بالطبع وسيلة للتحكم يف تقـارير الصـحفيني،مبارش عام يحدث
  دعـاءات دعـاءات وااليف مقـال الجارديـان رؤيـة لال) Annie Lawson et al, 2008(وآخـرون 
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 يتعلق مبعركة ،دعاءات الكاذبةأسوأ مثال لال«: ها، ومنيف العراق اإلعالمية املضادة أثناء الحرب
 يف رئيسـةالسيطرة عىل أم قرص، امليناء العراقي البحري العميق يف الجنوب، وأحد األهـداف ال

وبحلـول مسـاء .  مـرات9 إنه تم السيطرة عليهوقد قيل يف ظهرية يوم األحد . مستهل الحرب
 لصـدام خـارج  وبعـض املـوالني، التحـالف كان ال يزال هناك مناوشات بـني قـوات،يوم األحد

  . »ويف الحقيقة مل تسقط أم قرص حتى يوم الثالثاء. املدينة القدمية
 مثل املـدونات ،مع انتشار مصادر األخبار واملصادر الفردية -من الصعب عىل الحكومات 

أن يحـول  ميكنـه فاملشاهد العريب أو الغريب مـثًال. أن تؤثر بشكل منتظم عىل جامهري العامل -
 للحصول -  يف لندنرئيسلها اآلن فرع ، والقطريةالتليفزيونية  وهي القناة - إىل قناة الجزيرة

 7وكانت أول مرة يسمع فيها الجمهـور الغـريب عـن الجزيـرة يف . عىل رواية مختلفة لألحداث
 مـام اًباعتبـارهم جـزء- عندما شنت قوات الواليات املتحدة وبريطانيا وأسـرتاليا 2001أكتوبر 
وكـان توقيـت .  عىل أفغانسـتاناًهجوم -» الحرب ضد اإلرهاب» «التحالف التطوعي«يسمى 

ً ممتـدحا ، سـبتمرب أسـامة بـن الدن11بث الجزيرة لرشيط فيديو للعقـل املخطـط لهجـامت 
. من البيـت األبـيضعليها جلب السخط قد  - الهجامت عىل مركز التجارة العاملي والبنتاجون

غـري لبثهـا تقـارير مـن النـوع الـالذع و ؛جية األمـرييك كـولن بـاول الجزيـرةهاجم وزير الخار
» جريـدة الـرباق« ورسعان ما أصبحت الجزيرة محببة لدى الناطق باسـم الشـيوعية ،سئولامل
  .القومية لهتلر» زيتونج«و

بن الدن قـد يسـتخدم رشائـط اعربت وكالة املخابرات األمريكية املركزية عن مخاوفها بأن 
ش كانـت و لتوصيل رسائل مشفرة، بلـغ هـذا األمـر ذروتـه عنـد اكتشـاف أن إدارة بـوالفيدي

 فجرت الواليات املتحدة مكتب الجزيرة 2001ا فعلت، ففي عام وحقٍّ. تخطط لتفجري الجزيرة
وتـم االدعـاء بـأن الهجـومني كانـا .  ثم متت مهاجمة مكتب بغداد بصاروخ أمـرييك،يف كابول

 توصـلها ،دييل مـريور ادعت الجريدة الصفراء الربيطانية 2005مرب  نوف22ويف . بطريق الخطأ
 بوش لتفجري مقـر الجزيـرة يف الدوحـة، كشفت عن مؤامرة للرئيس» ية للغايةرس«إىل مذكرة 

وهو ما يلقي بظالل الشك عىل االدعاء األمرييك بأن الهجـوم عـىل مكتـب كـابول كـان خطـأ 
  .»نظرية املؤامرة« بلري االدعاء بوجود ٍّعسكريا، وبرسعة نفى رئيس الوزراء توين
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، فقـد تـم 1996العربيـة يف » يب يب يس«  منذ اختفاء خدمـة الــ،ميكن تتبع تاريخ الجزيرة
 بسبب محاولة السـعودية منـع فـيلم وثـائقي ؛كة سعوديةمع رش» يب يب يس« إنهاء رشاكة الـ

زيرة، وهـي قنـاة فضـائية ميولهـا بالج» يب يب يس« وتم ملء الفراغ الذي تركته الـ. عن اإلعدام
.  يؤمنون بالحاجة ألخبار دون رقابة ملنطقة الرشق األوسط،نون معتدلوأمري قطر وعرب آخر

 وغـري مثقلـة بنظريـات ، خاليـة،ويرى الكثريون أن الجزيـرة تلبـي الوعـد بأخبـار دون رقابـة
مـن الشـبكات التـي  وال تسيطر عليها العواطف ضد إرسائيل، وهو ما يجسد الكثـري ،املؤامرة

وعىل الرغم من هذا، هناك هؤالء الذين يتبنون رؤيـة . تسيطر عليها الدول يف الرشق األوسط
 لبث أخبار عن الفساد يف حكومات مرص والسعودية وسوريا ودول ،نقدية أكرث ملهمة الجزيرة
 وقـدويـدعي منت. »خـري اآلأالـر ويأالر« تتجسد بوضوح يف شعارها ،أخرى يف الرشق األوسط

 لألخبار التي تكشف عن الفساد يف قطر، عىل الرغم من وضعها الظـاهر اً واضحًاالجزيرة غياب
 ،والرقابـةنفسـها نواع السيطرة الحكوميـة ألبأنها شبكة إخبارية مستقلة، وأن الجزيرة عرضة 

  .مثل الشبكات األخرى يف الرشق األوسط
 واـعـرتض ،ـمـة العربـيـةاكـمـة الحقوبـلـت الجزـيـرة مبقاوـمـة ـمـن الوالـيـات املتـحـدة واألنظ

املسئولون الكويتيون عىل موقفها املساند للعراق، كـام اعـرتض املسـئولون السـعوديون عـىل 
كـان دامئًـا » يـارس عرفـات«برامجها ضد اإلسالم، عالوة عـىل أن الـرئيس الفلسـطيني الراحـل 

  .ة الفلسطينيةيمسالة اإلحيعرتض عىل مقابالتها مع الجامعات املسل
 ملـدة شـهر ملكتـب قنـاة الجزيـرة يف اًأعلنت حكومة العـراق املؤقتـة إغالقـ 2004م يف عا

 يـةهاتثـري الكرو ،دعاء املسئولني العراقيني أن املحطـة كانـت تحـث عـىل العنـفا إثر ؛بغداد
ـر اـلـدفاع األالعرقـيـةـتـوترات ال وتواملـشـكال ـد ، وتـبـع املـنـع اتهاـمـات ـمـن وزـي ـمـرييك دوناـل
وتحـول . انت تحـض عـىل كـره الواليـات املتحـدة يف الرشق األوسـطأن الجزيرة ك ،رامسفيلد

، عنـدما 2005السخط األمرييك عىل الجزيرة باعتبارها شبكة إرهابية بشـكل مفـاجئ يف عـام 
ها، مـع نطن مقابالت مع باول ورايس، وهـي املقـابالت التـي كـانوا دامئًـا يرفضـون واشهامنحت

تفكر يف رشاء مسـاحة زمنيـة عـىل الجزيـرة لبـث خروج شائعات بأن الواليات املتحدة كانت 
يس إن « ًويف تحول آخر، برزت شائعات بأن الجزيرة وقعت اتفاقـا إلمـداد الــ. رسائل سياسية

  .بية معروفة قبل بثها عىل شبكتهابكل رسائل الفيديو من خاليا إرها» إن



                                                                                          عالمنظريات ومناهج اإل 
 

 201

  :ملخص
إدارة املفاهيم مصـطلح حـديث للربوباجنـدا ظـاهرة 

ل عـىل دور العمليـات السـيكولوجية يف وباطنة، وتشـتم
وقـد ذهبـت إدارة املفـاهيم أبعـد . الحرب لخداع العدو

ٍّمن حدود الحرب، وطبقت مبادئها عامليـا يف نطـاق مـن 
 . األطر

  
  :اإلسالم عىل اإلنرتنت

ليـسـت األـمـم الغربـيـة وـحـدها الـتـي تـسـتخدم أـسـاليب إدارة املـفـاهيم، ولـكـن البـلـدان 
عىل أية حال، تواجه البالد اإلسالمية حقيقة . تساو املامرسات الدعائيةاإلسالمية تنوع بشكل م
تقليديـة الغري قدم الرؤى التقليدية ويي ذال اإلنرتنت ً متاما مع دخولاًأن إعالمها أصبح متنوع

 )Anderson, 1999(من خالل ما أسـامه أندرسـون  اإلنرتنت ظهر اإلسالم عىل. سواء عىل حد
 الذي أىت مبصالح اهتاممات املسلمني عـىل الوسـيط ،التي تتسم بالذكاء» التكنولوجيا البارعة«

 عـالوة ،رجاالجديد، ويشتمل هذا االستخدام البارع عىل الطالب الذين يسعون للدراسة بالخـ
هؤالء البارعون يضـعون القـرآن . عىل الخرباء املهاجرين والسياسيني املنفيني والعاملة املهاجرة

. بطة باملسلمني عىل اإلنرتنتتعات أخرى مرو وموض،لكرتونية عن اإلسالمومنتديات النقاش اإل
 أو كـام يقـول ،إن ما ظهر كان عبارة عـن حقبـة معارضـة وتحـديات للسـلطة وردود أفعـال

  .»التعددية الحقيقية للعامل اإلسالمي والرأي املسلم«: أندرسون
ـمـع أن املواـقـع اإلـسـالمية ـلـذلك ال تعتـمـد البواـبـات اإلـسـالمية ـعـىل املؤسـسـات الحالـيـة، 

وعىل ذلك يستطيع الناس أن يجدوا الشـيوخ البديلـة عـىل اإلنرتنـت، . التقليدية ال تزال قامئة
 عن اإلسالم ال يتواجد يف مسـاجدهم القريبـة ًا ويقدمون تعبري،ويتحدثون إليهم عن مواقفهم

لكـنـه وـصـل إىل ٍّإن دـيـنهم مل يـبـق خاـصـا بـهـم، و«.  أو ـمـع ـشـيوخهم الـقـريبني ـمـنهم،ـمـنهم
  .)Anderson, 1999(» أسلوب تفاعيلب و،مجموعات أخرى

  : سبتمرب11
 إن الصـدمة التـي مـر بهـا .)Massumi, 2005, 31 (هو اليشء العـادي الجديـد  أمانالال

  ولكنهـا مختلفـة يف ، بشـكل مـا - تشـبه كانـت ، سـبتمرب11األمريكان إثر الهجوم اإلرهايب يف 
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ن إثـر االسـتعامر الغـريب ون األصـليوافيـة التـي مـر بهـا املواطنـ الصـدمة الثق- وجوه أخـرى
  .)Pyszczynski in Prewitt et al., 2004(واألمرييك خالل القرون القليلة املاضية 

لحـرب عـىل ا«ـ ً منذ حروب الخلـيج مـرورا بـ- اجنداكان لحمالت إدارة املفاهيم أو الربوب
 2001 ـسـبتمرب 11رية املـحـددة، فمـنـذ  ـتـأثريات ـخـارج نـطـاق األـحـداث العـسـك- »اإلرـهـاب

 جديـد كأسـلوب للتعبـري عـن تغـري "إرهـايب" ظهر خطاب ،والحرب عىل اإلرهاب التي تبعتها
  ووضع النظريات عـن هـذا الحـذر.)Altheide, 2004(ر الدامئة ط وخلق حالة من الخ،العامل

ً أصبح أيضا جزءا من الخطاب، ويشري مصطلح ،الدائم حالـة دامئـة إىل » بالحرب عىل اإلرها«ً
 ومعـايري ، وسياسات السيطرة عىل الحدود،سرتاتيجية من العمليات اإلٍمن الحذر يف عدة نواح

  . وحمالت الوعي العامة،األمن الداخيل
 يف مجلـس األمـن ،الذي ألقاه يف الجلسة الوزارية عن اإلرهاب -أثار كولن باول يف خطابه 

 : وأضـاف، الخطـاب عـن صـدام الحضـارات- 2003ر  ينـاي20 يف جلسته املنعقـدة يف ،الدويل
 ،البـد أن نرتقـي إىل مسـتوى التحـدي..  يجب أن نخلص العامل املتحرض مـن هـذا الرسطـان«

 دون الـلــه وتـأيت بعـامل يعـيش فيـه أطفـال ،باتخاذ أفعال تخلص الكرة األرضية من اإلرهاب
هي التـي » لغرب واآلخرينا« الحرب عىل اإلرهاب كحرب عاملية بنيهذه إن صناعة . »خوف
 وهـو إعـادة تأكيـد للهويـة ،أنهـا تتـيح وتسـهل رد الفعـل العـاطفي للخـوف السـيايسيبدو 

إن فهم أسباب خوفنـا عـىل أنهـا ليسـت  «:)Robin(وكام يقول روبن . والعضوية يف الجامعة
 ،هم وال يوجـد يشء ميكـن فعلـه لرتويضـ، يجعلنا نتعامل معها عىل أنها أعداء رشسني،سياسية

اب خوفنـا عـىل أنهـا ليسـت سياسـية يجـدد فهمنـا هم، وفهم أسـبؤإمنا يقتلوا أو يتم احتواو
  .)6، 2004(» جامعةننا أ لذواتنا

  : ملخص
 مـع ،ً مـن تطبيقـاتهام معـااًبعضـ، وقناعاإل واستعرض املؤلفون يف هذا الفصل الربوباجندا

 قنـاعوترتبط الربوباجنـدا واإل. جيةتيسرتا مثل قضايا اإلدارة اإل،اهظهور مجاالت متخصصة بعين
تـقـول هـنـا أريـنـديت .  ـهـو مـفـاهيم الـقـوةقـنـاعـقـوة، وأـحـد أـسـاليب النـظـر إىل اإلبأفـكـار ال

)Hannah Arendt, 1958 (: ن مفهوم القوة التقليدي من فـوليتري إ)Voltaire( وحتـى دال 
)Dahl(،ت أو مكمـالت  أدواديت أن اإلجبـار والعنـف تـرى أرينـلكـن و. هو اإلجبار والعنف

   إذا أراد شخص أن يسيطر عىل مجموعة، فإن العنف هو أكرث فمثًال. ، وليسا القوة ذاتهاللقوة
  



                                                                                          عالمنظريات ومناهج اإل 
 

 203

 وتقـول . فالقوة دامئًـا تحتـاج إىل األرقـام؛الوسائل فعالية لتحقيق الطاعة لألمر، وليس اإلجبار
رة البرشيـة، لـيس  والقوة تتوافق مـع القـد،إن العنف دامئًا يعتمد عىل املكمالت«: أرينديت

ًالقوة مل تكن أبدا مملوكة لفرد، ولكنها مملوكـة . فقط من أجل الفعل، ولكن للعمل يف تناغم
 ،ا مـا لديـه القـوةًن شخصـإ وعندما نقـول ، وتبقى قامئة طاملا ظلت الجامعة متحدة،لجامعة

» بـة عـنهم تعينه عىل الفعل نيا،فنحن نشري يف الحقيقة إىل أنه مدعوم بعدد معني من الناس
)Arendt, 1958, 63(.  وطلـب تسـليم ،عىل سبيل املثـال، توجيـه مسـدس إىل رأس شـخص 

ًنقوده يعد إجبارا، وترى أرينديت أن هذه هـي العالقـة الكاملـة متامـا، أو االنصـياع إلطاعـة  ً
 من جمهورها، وهذا يعطيها قـوة ً فإنها تتطلب دعام،أما الربوباجندا عىل الجانب اآلخر. األمر
  . كام حدث يف حرب الخليج األوىل، حتى يجد الناس أنهم تم احتوائهم،عيةورش

عىل أية حـال، . هناك جانب لرشعية إدارة الرأي العام يف املجتمعات الدميقراطية الحديثة
 حتـى تـتمكن مـن املشـاركة بشـكل ؛ مـن املعلومـاتاً متوازنـاًتحتاج الجامعات الحديثة قدر

 يفات السياسية التي ينغمسون فيهـا، ويف املنـاظرات التـي تـربز هادف يف اختياراتها واإلجراء
 والعديد من القضايا التي تربز قد تكون محليـة أو عامليـة، وتتنـوع مـن تغـري ،القضايا املهمة

والتشـارك ، وبالتايل يكون الجو العام واملجال العـام فراغـات هشـة. املناخ إىل مستقبل النفط
 يكون مبثابة التوازن املقابل لهذه القوى التي قد ،هذه الفراغاتالنشط للمواطنني واإلعالم يف 

  .تسعى إىل تشويه الجامعة التي تعلم
  :املوضوعات األساسية

  :استعادة الصورة وإدارة القضايا
هـا، وقـد بـرزت  أو غـري مرغـوب بليست كل وسائل التأثري عىل الرأي العـام غـري أخالقيـة

سبب تعقيدات التعامل مع املاليني من الناس يف قضـايا  ب؛سرتاتيجيإاستعادة الصورة كمنهج 
القضـايا ًأيضا برزت إدارة القضـايا كأسـلوب للتعـرف عـىل .  أثرت عىل شخص مشهور،جدلية

سرتاتيجي للعالقات  عالوة عىل أنها مصدر رزق الخبري اإل، قبل أن تصبح أزماتهاوالتعامل مع
يف أثنـاء وقـت  (ايا وجامعاتها قد تكون كامنـة والقض،وللقضايا واألزمات دورات حياة. العامة

 ةساقط وأ ،)يف الجدل الحايل (ة ساخن، أو)بدأ يف الظهور يف املجال العامت (ةرزاب وأ ،)التشكيل
 والـرأي العـام يف إدارة القضـايا ظـاهرة معقـدة). رمبا يف حالـة إعـادة االهـتامم مـن جديـد(

   :لألسباب التالية
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قضـية تـم تحديـدها عـىل أنهـا موقـف ال و،شتمل عىل وجود قضيةألن الرأي العام ي: أوًال
  .  ويكون هناك اختالف،معارص
 وهـي مجموعـة الـرأي ،تشتمل عىل مجموعة معروفة من األشخاص معنية بالقضية: ًثانيا

  . العام
  . )إجامع آراء أفراد الجامعة عىل القضايا (تشتمل عىل معتقدات معقدة: ًثالثا
كـان ذلـك بـالكلامت أو باألفعـال، مثـل أ سـواء ،ٍّالتعبري علنيا عـن اآلراءالبد أن يتم : ًرابعا
  . التظاهر

  .عدد كبريلالبد أن تكون الجامعة ممثلة : ًخامسا
  :قناعاإل

 رد الفعـل يحـدث عنـدما  وتشـكيل، عىل تشكيل ودعـم وتغيـري رد الفعـلقناعاإليشتمل 
قد يحاول تشكيل رد الفعـل لجمهـور مـن  املقنع«. اًلبجمهور طاالو، مثًالًيكون املقنع مدرسا 

ٍّخالل تعليمه كيف يترصف وكيف يقدم دعام إيجابيـا للـتعلم ً«) Jowett and O'Donnell, 
2006, 32( .  

املقنـع  يقـوم و،أما دعم رد الفعل فهو أن يكون الجمهور بالفعل لديه اتجاهـات إيجابيـة
 من خالل اسـتعراض ،بأنهم أكرث قوة ليك يشعروا ؛زهميحفت و،هم باالتجاهات اإليجابيةريذكبت

هو أصـعب نـوع وتغيري رد الفعل ). التربع بالدم مثًال(كال من السلوك  بتقديم أش،اتجاهاتهم
 أو مـن ، للتحول من اتجـاه إىل آخـر؛ يشتمل عىل توجيه أسئلة للناس؛ حيثقناعاإل  أنواعمن

  .سلوك آلخر
  :أسئلة للنقاش

  . لعرضه يف فصلك الدرايس من أي من األرشيفات؛ متعدد الوسائطاٍّ تقدميياًجهز عرض
 . متثل مراحل مختلفة لدورة حياة القضايا،ًحرض إىل فصلك أخباراأ
 هل هذه املواقع يعتمد عليها؟. حرض إىل فصلك أي موقع لعرض بروباجندا أو خدعةأ

 هل ميكنك العثور عىل موقع يقدم الربوباجندا البيضاء والرمادية والسوداء؟
األساسية التي استخدمها خبري الربوباجنـدا يف هـذه » املرتكزات«نك التحقق من هل ميكو

 األمثلة؟
 .»يل ويل«مثلة لإلعالنات التي تستخدم أساليب أحرض إىل فصلك أ
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  الحمالت العسكرية؟تجاوزت حدود» حرب املعلومات«هل تعتقد أن 
ىل األقـل يف واحـدة مـن هل الرأي العام مهم فقط يف الدميقراطيات الليرباليـة؟ ابحـث عـ

العام ويتم إخبـاره لخلـق جـدل   لرتى كيف يتشكل الرأي؛بية غري أورالنظم السياسية لبلدان
  .جامعي

* * * 
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  الفصل الثامن
  تحويل الثقافات

  :سوف يطوف بك هذا الفصل يف
  .والعوملة اإلعالمية  وعالقتها بالدراسات، واالتصال ما بني الثقافات،مفهوم الثقافة -
 .محاوالت تعريف أبعاد الثقافة -
 .حوارات اإلمربيالية الثقافية -
 .اء عىل املستوى العامليباالحتكار املستمر لوكاالت األن -
 وعىل املستوى العاملي مبـا يف ذلـك ،أنواع مقاومة هيمنة الثقافات التي تربز داخل األمم -

 .ايس واإلعالم الراديكايل واملتمرديالتشويش الس
مـن خـالل  -دنا يف الفصل السابع، كانت محـاوالت تحويـل الـرأي العـام العـاملي كام شه

 اإلعـالم محاوالت حية وجيدة، وافرتضت املنـاهج املبكـرة لالتصـال والتنميـة أن -الربوباجندا 
 ,Daniel Lerner(اقـرتح دانيـال لرينـر . هـا إىل رخـاء اقتصـاديقاد ،الحديث حول الثقافات

تبـع ي اإلعـالم ألنـه اعتقـد أن؛ »rising expectations  املتصـاعدةالتوقعـات«نظرية ) 1958
اإلحباطـات « وعندما تبني أن األمر مل يكن كذلك، اقرتح نظرية ،بشكل رسيع التنمية الصناعية

 يعمـل ، هناك قليل مـن الشـك يف أن هنـاك اتصـاًاللكن و،»rising frustrations املتصاعدة
نتناول يف هـذا الفصـل التواصـل بـني . ق مل يحدث من قبلعرب الحدود بني الثقافات عىل نطا

  .الثقافات وتدفق االتصال من خالل اإلعالن واألخبار وأشكال ملكية وسائل اإلعالم
  :التواصل بني الثقافات

 كنت أذهب مع جـديت يف مطلـع الربيـع إىل ضـيعتها عـىل أطـراف أنني يف الصغر أتذكر"
 ،وات القدميـةابالنشـاط، وكـان الجميـع يجمعـون الـخرض ئميتلـاملدينة الصغرية، كان املكان 

 ويحفرون الحفـر لرمـي البـذور، وبعـد أسـابيع تغـري ،هانها ويقيسون ويصفو،ويعزقون األرض
 ،ًاملشهد كام تغريت األنشطة متاما؛ حيـث ظهـرت صـفوف الشـتالت متباعـدة بشـكل متسـاو

  األمـر بالنسـبة يل حينـذاكنمل يكـ..  وصار الناس يقومون بأعامل الشـتل والتعشـيب والـري
  وكلـام .  وال تلفت االنتبـاه،ًطبيعية متاما وعاديةتبدو ن كل األنشطة والتغيريات حيث إ ًغريبا؛
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أفكر يف هذا األمر اآلن ترتاءى يل استعارة مناسبة لوصـف الثقافـة، فالطبيعـة أمـدتنا بـاألرض 
، وقـرار اختيـار الضـيعة عـىل الحافـة الرتبة والبذور والطقس واملياة: التي تقوم عليها الثقافة

أو حتـى (الجنوبية للمدينة كان مسألة ثقافية بحتة، كـام هـو الحـال مـع حجـم كـل ضـيعة 
املـذراة، : ًأيضا، الثقافة لها تأثريها عىل أنواع األدوات التي ميكـن اسـتخدامها). مفهوم الضيعة

 ,Kress ("إلـخ..  .صـفوفالجاروف، املعاول، عصا الغرس، سلسلة الكـرات، وعصـا لتسـوية ال
1998, 5(.  

تحدد ما منارسـه،  -يف الوقت نفسه  - ولكنها ،رى كريس الثقافة عىل أنها طبيعية وعاديةي
فنحن نعطي للناس واملامرسات كام نفعل لبيئتنا الفعلية؛ فالثقافـة متأصـلة فينـا حتـى أنهـا 

 مـن  متكـامًالاً نظامـعة ثقافيـة تحمـل معهـانيشء حقيقي يف كل النوايا واألغـراض، وكـل صـ
عني تكنولوجيـا برشيـة، وبصـفة ت ، محموًالًاتليفونفالحقيقة التي نطلق عليها مسمى . املعاين

  .»اليدوي«خاصة يف أملانيا حيث يسمونه 
ًيرتبط االتصال والثقافة ارتباطا وثيًقا، واإلشارات والرموز يـتم توصـيلهم مـن خـالل اللغـة 

 أو توقعـات بشـأن ، أو عاملها الخاص بها،ًأيضا الرؤية العامليةوصناعات ثقافية، وكل ثقافة لها 
  . عالوة عىل السلوك اإلنساين وهويتها،صناعاتها الثقافية

ـة  ـيايونرشـكـة ل تـعـد الحـمـالت اإلعالنـي  (united colors of بينيـتـوند كـلـورز أوف ـت
Benetton(التحـدي للـرؤى ربزتـ ، والتـيً جيدا للصناعات الثقافية والحمـالت العامليـة مثاًال 

 كوسـيلة 1984 بدأت الحمالت لهذا املصنع اإليطايل للمالبس عـام .ًالعاملية بشكل واضح متاما
 مثل حقوق اإلنسان واملساواة ، وكتعبري عام اعتربته الرشكة موضوعات عاملية للمساواة،اتصال

 ، وقد جدلية وليك تكون، ليك تتحدى الصور النمطية؛تم تصميم اإلعالنات. يف الجنس البرشي
 النشـطاء اتهـام مبـا يف ذلـك ،توني وأدت إىل الظهور الهائل لبين،لفتت اإلعالنات انتباه األخبار

وكانت حجة بنيتون . عالنرباح من وراء اإلأجل تحقيق أ من ةنها تستغل املعاناأباالجتامعيني 
ايا أخالقيـة  األصـل ملعالجـة قضـً ولكنهـا أيضـا صـممت يف،أن اإلعالنات كان لها دافع ربحـي

  .مةمه
   عنـدما أرادت أن تزيـد ،ملعالجـة القضـايا الجدليـةنفسـه  بنيتون املنهج ت رشكةاستخدم

  ـمـن نـصـيبها يف الـسـوق يف الوالـيـات املتـحـدة، والرؤـيـة العاملـيـة الـتـي أرادت تـحـديها كاـنـت 
  يفـري قضـت العقليـة املبدعـة للحمـالت اإلعالنيـة، أول. دعم الواليات املتحدة لعقوبة اإلعدام
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ن الحملة عىل مستوى العـامل تم ش. اء املحكوم عليهم باإلعدامتوسكاين، عامني يف زيارة السجن
 قتلة مدانني يف انتظار حكـم اإلعـدام يف موضـوع ضـد عقوبـة 26وأبرزت مصيبة ، 2000عام 

  . اإلعدام
تـي  واملجـالس الترشيعيـة ال،ًولكن رسعان ما واجهت الحملة هجوما من عائالت الضـحايا

فلـم يكونـوا فقـط محبطـني مـن . سمحت لبنيتون بالدخول إىل السجون ملقابلة نزالء السجن
أي يشء عن الجرائم التـي  - صفحة 100املكونة من  -مل تذكر مذكرة بنيتون حيث اإلعالنات، 

 ؛نادت جامعات الدعاة مبقاطعة كل منتجـات بنيتـون، وكـان هنـاك هيـاج عـاموتم ارتكابها، 
ًأيضـا كانـت سلسـلة . هليـة وصخب ومعارضة ناجحة من الجمعيات األ،تونبسبب منهج بني

أحد أهداف املقاطعة، فقد كانت موقعة عـىل عقـد  )Sears Roabuck( محالت سريز روباك
 سـريز مـام اضـطر ؛ كـل أنحـاء الواليـات املتحـدة لبيع كل منتجاتها يف محالتها يف؛مع بنيتون

 وكرد فعل للهياج العام الذي عربت عنه ،حملة بنيتون العرتاضها عىل ؛ عقدها إىل فسخروباك
  .ظرون حكم اإلعدامتضحايا هؤالء الذين ين

 :أبعاد الثقافة
 تتشـارك يف الخصـائص ومامرسة عقوبة اإلعدام يف إطار ثقافـاتكرة كان تحدي بنيتون لف

رتكون يف ن واألمريكـان يشـو فاإليطـالي؛ نفسـهامل تتشارك يف اللغـةن إ و حتى، نفسهاالثقافية
ــن  ــم ـم  ثقـافتني منخفـضـتنيأنـه
، low context(يف ـســياقهام 
ـىل  ـــــعـالوة ـع ــــام ثقافـت ن اأنـه
ـة، والجــدل تتـســــــامن  بالفردـي
ـــــــــذي  ـون يف اـل ـه بنيـت توقعـت
ـــــات  املتـحـــدة مل يـكـــن الوالـي
ــــة ليحـــدث يف  ــــات عالـي ثقاـف
 (high context) الســـــــياق

ــة بـهــا يـكــون  اإلذـعــان للجامـع
  أن الثقافــات لهــا ) Edward Hall, 1976(ل ويــرى إدوارد هــا. والســلطة أكــرب بكثــري

 مختلفة تعكس الفردية أو الجامعية، فالثقافـات عاليـة ات وسياق،أساليب مختلفة يف االتصال
   أو الثقافـات األقـل ،السياق متيل ألن تكـون والء أكـرب لتوقعـات الجامعـة أكـرث مـن الفرديـة

  

High Context Cultures 
Japan 
Middle East countries 
Greece 
Spain 
Italy 
England 
France 
North America 
Scandinavian countries 
German-speaking countries 
Low Context Cultures
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عالية السياق بالدرجة األعىل قمة الثقافات اليابان تأيت عىل أن  )1 .8(يبني الشكل . يف السياق
  . بينام تتصدر البلدان املتحدثة باألملانية الدرجة األقل،يف الوالء لتوقعات الجامعة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )1.8 (شكل

األبعاد املختلفة للثقافة يف دراسته عـن ) Geert Hofstede, 1982(قاس جريت هوفستيد 
يـرى هوفسـتيد أن البلـدان الفرديـة .  ألفكار السياقً متوسعا بذلك،)IBM(املوظفني يف رشكة 

كـرث مـن أ ، تكـون األهـداف الشخصـية لهـا أولويـة،)رتامثل الواليات املتحدة وأسرتاليا وإنجل(
أكـرث مـن املنافسـة  ويـتم تشـجيع.  مثـل العائلـة أو صـاحب العمـل،تحالفها مع الجامعـات

 وتؤكد هذه الثقافات عـىل ، الجامعة وتأخذ األهداف الشخصية األولوية عىل أهداف،التعاون
 فـإن النـاس ،)مثل باكستان وتايوان وبريو(أما املجتمعات الجامعية . املبادرة الفردية واإلنجاز

إن الفـرد يتمتـع .  أو عشائر تدعمهم وتحميهم يف مقابـل الـوالء،فيها ولدوا يف عائالت ممتدة
 الثقافـة عـىل االنـتامء للمـنظامت، باالستقالل العاطفي يف املنظامت واملؤسسات، حيث تؤكد

ـصـنف هوفـسـتيد اـلـبالد ـعـىل أـسـاس الفردـيـة .  يف ـقـرارات الجامـعـةونثـقـياألـفـراد ـكـام أن 
  .متع بالتوجه الفرديتالدرجة األعىل تعني أن البلد ت )2. 8( الجدولوالجامعية، ويف 

ًأيضا، أظهر هوفستيد أبعاد ومسـافة ألنوثـة،  مبا يف ذلك الـذكورة وا، أخرى للثقافةرئيسة اً
 ،والذكورة هي املدى الذي متيـل فيـه القـيم يف املجتمـع إىل الـذكورة. الشكالسلطة، وتجنب 

 مثـل تأكيـد الـذات والطمـوح واإلنجـاز واقتنـاء املـال ،وتتقابل هـذه القـيم مـع السـلوكيات
نوثـة  وعدم االهتامم باآلخرين، وعىل الجانب اآلخـر، تؤكـد األ،وعالمات الرجولة، واملمتلكات

ـة ـذكورة أو األنو. ـعـىل ـسـلوكيات االـهـتامم والتغذـي ـربط ـبـني ـهـذه الـقـيم واـل ـة دوريواـل    ؛ـث
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 الـبالد التـي حصـلت عـىل ترتيـب يوضح أن) 3. 8 (الجدول.  تحدد األخرى  منهاألن الواحدة
  . أقوىاٍّ ذكورياً متثل توجهعال

عـض الثقافـات ال  بفكرة هوفستيد ملسـافة السـلطة؛ ففـي ًمتثل القوة والسلطة جزءا من
قـع  ويتو،ن السلطة الحقيقيةع ونديٍّين ولهم مكان رشعي، فهم حرفيا بعيكون الناس متساو

  .صحاب السلطةمنهم أن يظهروا اإلذعان أل
 عـالوة عـىل أنهـم ،فاألطفال يف ثقافات مسافة السلطة العاليـة قلـام يقـاطعون مدرسـهم

 ، تتمتع مبسافة سلطة أقل عـىل الجانـب اآلخـر وطاعة للسلطة، أما البالد التيًايظهرون إذعان
مثل النمسا وفنلندا والدامنارك ترى أن عدم املساواة يف املجتمع يجـب تخفيضـها، والنـاس يف 

أن ) 4. 8 (الجـدوليبـني .  ويجـب أن يصـلوا إىل السـلطة،هذه البالد ترى أنهـم مـن السـلطة
  .الفلبني تتصدر أعىل درجة يف مسافة السلطة

 مـن ، أن تتفـادى الشـك والغمـوض،ذات املرتبة العالية يف تجنب الشـكفات تحاول الثقا
خالل توفري االسـتقرار ألفرادهـا، ويـتم تحقيـق هـذا مـن خـالل عـدم التغـايض عـن األفكـار 

ومتيـل ثقافـات .  والحصـول عـىل الخـربات،الحقـائق املطلقـةب ميان واإل،والسلوكيات املنحرفة
 ألن ؛ أكـرث مـن الثقافـات األخـرى، من القلق والتوترألن تكون عىل مستوى عالالشك تجنب 

وبالتـايل .  وخطر مستمر يجـب تفاديـه،يف الحياة أن عدم اليقني متأصل ونعتقديالناس فيها 
عـىل  و).كـام هـو الحـال يف الربتغـال واليونـان وأملانيـا(تكون الحاجة ماسة لقـوانني مكتوبـة 

 وأكـرث رغبـة يف خـوض ، لديها مبادرة الجـوائز،ركمنا مثل السويد والداًالجانب اآلخر، فإن بالد
 الجدول. بقدر اإلمكانوترى أنه يجب أن تكون هناك قوانني أقل  ، ولديها مرونة أكرث،املخاطر

  .الشك اليونان عىل قمة الرتتيب لتلك البالد التي تسعى لتجنب  أنيبني) 5. 8(
اجتامعيـة إذا  مشـكالت د إىلميكن أن تؤدي األبعاد املختلفة للثقافـة يف تحليـل هوفسـتي

  :سادت بشكل كبري، وعىل سبيل املثال
  .العنف: الذكورة
 كره األجانب: الشكتجنب 

 .العمياء التابعني: مسافة عالية للسلطة+ الجامعية 
 .الغموض، وإلغاء الشخصية: الذكورة+ الفردية 

  .عنف عرقي: الشكتجنب + الفكر الجامعي 
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Table 8.2 Countries ranked by individualism 
 

USA 1 Columbta 9 Hong Kong 32 

Australia 2 Sweden 10 Chile 33 

Great Britain 3 France 11 Singapore 34 

Canada 4 Ireland 12 Thailand 35 

Netherlands 5 Norway 13 Taiwan 36 
New Zealand 6 Switzerland 14 Peru 37 

Italy 7 Germany 15 Pakistan 38 

Belgium 8 …  Venezuela 40 

  
Source:Adapted from Hofstede (1982).  

Table 8.3 Countries ranked by masculinity 
 

Japan  Germany 9 Finland 35 

Austria 2 Philippines 10 Yugoslavia 36 

Venezuela 3 Columbia 11 Denmark 37 

Italy 4 South Africa 12 Netherlands 38 

Switzerland 5 USA .13 Norway 39 

Mexico 6 Australia 14 Sweden 40 

Ireland 7 ...     

Great Britain 8 Chile 34   

  
Source: Adapted from Hofstede (1982). 

Table 8.4 Countries ranked by power distance 
 

Phlilippines 1 France 9 Sweden 35 

Mexico 2 Columbia 10 Ireland 36 

Venezuela 3 Turkey 11 New Zealand 37 

India 4 Belgium 12 Denmark 38 

Yugoslavia 5 ...  Israel 39 

Singapore 6 Switzerland 32 Austria 40 

Brazil 7 Finland 33   

Hong Kong 8 Norway 34
  

Source: Adapted from Hofstede (1982).  

  
  



                                                                                          عالمنظريات ومناهج اإل 
 

 213

Table 8.5 Countries ranked by uncertainty avoidance• 
  

Greece 1 Turkey 11 Canada 31 

Portugal 2 Mexico 12 USA 32 

Chile 3 Israel 13 Philippines 33 

Belgium 4 Columbia 14 India 34 

Japan 5   Great Britain 35 

Yugoslavia 6 Swiuerland 25 Ireland 36 

Peru 7 Netherlands 26 Hong Kong 37 

France 8 Australia 27 Sweden 38 

Spain 9 Norway 28 Denmark 39 

Argentina 10 South Africa 29 Singapore 40 

  New Zealand 30   
 

•The authors have artificially provided a rank where some of the countries are equal in rank 
(for example Chile and Belgium). See Hofstede's (1982) original work for full rankings. 
Source: Adapted from Hofstede (1982). 

  

  :ملخص
ـا، أو  ـة بـه ـة الخاـص ـا العاملـي ـة برؤيتـه ـل ثقاـف ـرد ـك تنـف
ـاين  ـلوك اإلنـس ـة والـس ـناعاتها الثقافـي ـأن ـص ـا بـش بتوقعاتـه

وـقـد ـحـاول العـلـامء تعرـيـف أبـعـاد الثقاـفـة يف . وهويتـهـا
صل الثقايف؛ من أجـل دفـع فهمنـا لالختالفـات، سـواء التوا

أكانت حسنة أو سيئة، وكيف أن هذه االختالفات قد تـؤثر 
 .عىل عالقاتنا مع اآلخرين

  

 تؤثر عىل طريقـة اتصـال ، أخرى مهمةاًيعد الزمن وسياق االتصال العايل واملنخفض أبعاد
 تكـون أحاديـة، ويقسـم الـزمن إىل ألن -عـىل سـبيل املثـال  -متيل الثقافات الغربية والناس، 
 ملقابلة مـدير اًفإذا حدد شخص موعد.  وتساعد الساعة عىل تنظيم السلوك واألفعال،وحدات

 فإن مدير البنك حينئذ من املتوقع أن يصل يف موعـده أو يف حـدود ،بنك يف الواليات املتحدة
 فإنها تؤمن بـأن ،ت التعدديةأما الثقافا.  وال تتبع كل الثقافات هذه القاعدة البسيطة،املوعد

  .العالقات أهم من مواعيد العمل
ً يـتـأثر أيـضـا بثقافتـنـا، فالياـبـانيون -  كـيـف نتـحـدث ونكـتـب ونـقـرأ-إن اتـصـالنا الـيـومي 

  يستخدمون إشارات اتصالية أكرث من استخدامهم للكالم، مبا يف ذلك اسـتخدام املوقـف ولغـة 
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ً اسـتنادا إىل ،ا ميكن أن يرمز إىل العديد من األشـياءٍّسناالنحناء لألكرب ف. ً وأيضا الصمت،الجسد
ًفليس مطلوبا أي كلامت لرشحها، وهذا مـا يسـمى السـياق العـايل لالتصـال، . طبيعة االنحناء

أمـا االتصـال مـنخفض . تعبري بسـيط ومحفـوظكام أنه  ، وفيه تناغم،وهو غامض وغري مبارش
 تعبـريات رصيحـة يف نـص أو حـديث، ومـن  ويسـتند إىل،السياق فهو دقيق ومبارش ومنفـتح

 كلـام قلـت ،اً وكلام كـان املوقـف مفهومـ،منطلق هذه الرؤية، فإنه كلام كانت العالقة قريبة
 كلام كان هناك ،ً، وكلام كان صعبا فهم معنى موقف ما)سياق عال(حاجتنا لتعبريات رصيحة 

قافـة الغربيـة عـىل  الثقد تحتـوي أجـزاء مـنو .)سياق منخفض(احتياج إىل تعبريات رصيحة 
عىل سبيل املثال، يتطلب نظام املحاكم الجديد لرشح كـل يشء .  أو منخفضسياق اتصال عال

 قـد تخـربك أو ال تخـربك عـن ،واملالبس واستخدامها يف الثقافة الغربيـة كرمـوز. وبشكل حريف
 اتصـال مـنخفض(شخص ما وعن هويته، فيجب أن تسأل الناس من أين هم وماذا يشتغلون 

 ميكن التعـرف عليـه ،، ولكن القسيس الكاثولييك الروماين يف ردائه الكهنويت التقليدي)السياق
  .بسهولة

 املؤلفون بعد اللغة وأهميتها للهوية الثقافية بشكل مبارش، عـىل أيـة حـال، وكـام مل يغط
  بشـكل قـويتـؤثرأن اللغة وهويتهـا الثقافيـة فإن املؤلفني يعتقدون  -بشكل واضح  -سيأيت 

 وأن معظم املقاومة التي جاءت مع دخول االتصال الفضايئ عـرب ،عىل أشكال االتصال العاملي
برز من الخوف بأن الثقافات القومية أو اإلقليميـة أو العرقيـة سـوف تطغـى عليهـا ، الحدود

 قـرب ة بذلك ظهور ثقافة عاملية شكلت عـن مانح،الرسائل التي تحملها التكنولوجيا الجديدة
 مـن وجهـة ، بشكل كبري، والتي اعتربت كريهة،ه الثقافة األمريكية الشعبية املعارصة يشبًئاشي

أنهام ليسا منفصلني عن ، كام وتتداخل األبعاد الثقافية مع اللغة. نظر الثقافات اإلسالمية مثًال
  . للغات الحالية عىل اإلنرتنتاًملخص) 6. 8  (ويقدم الجدول. االتصال الفعيل والجسدي

ـويوـجـد دل ـة والفردـي ـل الجامعـي ـة، مـث ـة املختلـف ـاد الثقافـي ـي ـعـىل أن األبـع ـل تجريـب    ،ةـي
 موجودة ومهمة يف فهمنا لكيفية حدوث األشكال املختلفة - واالتصال عايل ومنخفض السياق
 سـوف يكـون مـن الخطـأ أن نعتقـد أن هـذه األبعـاد لكن و.لالتصال يف املجتمعات املختلفة
 ،د السلوك، وميكن أن تشكل حتمية الثقافة أو اللغـة مشـكلةالثقافية أو أشكال االتصال تحد

ً ألن املنهج الحتمي غالبا ما يفتقد التأثريات األخـرى عـىل السـلوك ؛مثل الحتمية التكنولوجية
 ـعـن ـعـدم املـسـاواة ًئاألـخـرى ـشـياوـعـىل ـسـبيل املـثـال، ال تخربـنـا األبـعـاد الثقافـيـة . اإلنـسـاين

  فقد متثل الفرديـة .  بالنوع-  مثًال–  وهي الظاهرة املرتبطة،)ات االجتامعيةالطبق( االجتامعية
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عـرب وميدنا النساء . ضيف بالنوعتزال ت ال ا ولكنه، أبعاد ثقافية أنثويةا وله،قيمة يف مجتمع ما
  .العاملي وثقافته اإلعالم تجاهاتانرتنت يف الثقافات عالية السياق برؤية عن تعقيدات اإل

Table 8.6 languages on the Internet  
Per cenr of all Internet users 

English  29.9 
Chinese 14.0 
Spanish 8.0 
Japanese 7.9 
German 5.4 
French 5.0 

Portugese 3.1 
Korean 3.1 
Italian 2.8 
Arabic 2.6 
Rest 18.2 

Source: US National Virtual Translation 
http://www.nvtc.gov/). Center (  

  :الفأر الفوالذي املقاوم للصدأ وانتفاضة بورما: النساء واإلنرتنت
 ـمـع خـضـوع الـفـرد ،تـقـع الـصـني والياـبـان يف نـطـاق الثقاـفـات التقليدـيـة عالـيـة الـسـياق

 اإلنرتنت عد النمو والنشاط النسايئ غري العادي يف استخداملكن ي و. واملرأة للرجل،للمجموعة
 ـمـن أـكـرث االتجاـهـات املـثـرية يف الـقـرن الواـحـد ًاـحـدا و-  وـبـالد أـخـرى- يف ـهـذين البـلـدين

ـام  ـع الـع ـي مطـل ـن؛ فـف ـني 2002والعرشـي ـا ـب ـان ـم ـن الن% 50إىل % 40 ـك ـينيات ـم ـاء الـص ـس
  .)Mclaren, 2003(ن اإلنرتنت واليابانيات يستخدم

 يف خمـس اإلنرتنـت  الستخدام2001 أجراه جوليانج وبووي يف عام ًاويلخص ماكالرين بحث
ً عامـا يف 60 و17 ترتاوح أعامرهـم بـني ، رجل وامرأة3000تم إجراء املسح عىل مدن صينية، و

وكانت املواقع التي تستخدم اللغـة الصـينية . بكني وشنغهاي وجونجزو وشينيجدو وشانجشاه
نهم كانوا يـدخلون عـىل مواقـع اللغـة إ قالوا ،%14٫6من املستخدمني، % 67األكرث شهرة مع 

وأظهـر البحـث أن . كانوا يزورون مواقع بلغات أجنبيـة% 9٫2ينام الصينية من خارج الصني، ب
 اإلنرتنـت %57 وهو أشهر أدوات اإلنرتنـت، بيـنام اسـتخدم ،استخدموا الربيد اإللكرتوين% 72

دخلـوا عـىل غـرف % 50٫6مـات الشخصـية، امللبحث عن االهت% 52للحصول عىل األخبار، و
 وأكـدت الدراسـة عـىل ،يقى والتذوق الفنـياستخدموها من أجل املوس% 45الدردشة، بينام 

  .الرغبة يف االنفتاح والوصول إىل وجهات نظر بديلة
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ًخصوصـا مصـادر املعلومـات وقنـوات  ، اإلنرتنـتالحظ جو وبو االنفتاح النسـبي لطبيعـة
 حيـث يكـون بإمكـان ، وبصـفة خاصـة تفاعليـة لوحـات اإلعالنـات وغـرف الدردشـة،التعبري

 كـان أحـد أهـداف املسـح التحقـق مـن مـا إذا كـان اسـتخدام. رهماملستخدمني الدفع بأفكا
يعرف بأنه الشـخص » املنفتح«والشخص . الفرد» مدى انفتاح«له تأثري فيام يسمونه اإلنرتنت 

 وبأنه الشخص الذي يرغب يف تجربة أفكـار أو ،الذي يرغب يف فهم وقبول ظاهرة غري مألوفة
  .)McLaren, 2003(سلع جديدة 

روز حالة املـرآة، وهـي مـن إىل ب -بشكل طبيعي  -الجديدة ال تقود  اإلعالم اإن تكنولوجي
 ابدو مختلًفـيباللغة الصينية يف الصني  اإلنرتنت ات كانيومع أفول التسعين. هاميشالسهولة ته

  : فيام ييلرئيسةعن النامذج الغربية، ويلخص ماكالرين الفروق ال
 التـي تـتحكم فيهـا رئيسـة خالل الشـبكات المن اإلنرتنت  يتم التحكم يف الدخول عىل-1

  :من خالل البوابات مثل اإلنرتنت  ويدخل الصينيون عىل، وهو عكس ما يفعله الغرب،الدولة
Sina.com, sohu.com, Net Ease, Chinese Yahoo!،غريها و.  

 للـتحكم يف تـدفق املعلومـات ؛)Firewall( متتلك الصني شبكة إنرتنت وشبكات حامية -2
 يـتم القـبض عـىل  حيـث؛ ورصـد لحركـة الربيـد اإللكـرتوين،صال، وهنـاك رقابـة صـارمةواالت

قـد وقـع  و.املنتهكني ووضعهم يف السجن، فهنـاك مركـز مراقبـة لألمـن القـومي للمعلومـات
 ميكنـه ، لالنضـباط الـذايت بروتوكـوًال- ا يف ذلـك جوجـلمب - يف الغرب اإلنرتنت دمة خومقدم

 - ) (Xiao Qiang يقـول زيـاو قيـانج.  مبعلومات عـن املسـتخدمنيإمداد املسئولني الصينيني
حقـوق "لصـينيني يف الخـارج ومقرهـا يف الواليـات املتحـدة، وتسـمي نفسـها لمدير مؤسسـة 

ا صفحات ًدولة يراقبون حالي موظف أمن تابع لل30000هناك أكرث من ن إ :"اإلنسان يف الصني
  .)Xiao cited in McLaren, 2003(ين الخاص وف الدردشة ورسائل الربيد اإللكرت وغرالويب

عاديـة للحكومـة الصـينية الغـري رغم مـن الجهـود املكثفـة ويضيف ماكالرين أنه عـىل الـ
يبدو أن كل تكتيـك «.  إال أن الحكومة تحارب عىل جبهة خارسة،للتحكم يف التدفق املعلومايت

ًانـسـجاما ـمـع (دة  ـصـفحات الوـيـب بسياـسـة مـضـاوتنهـجـه الدوـلـة يقابـلـه مـقـدم) أـسـلوب(
 ،هؤالء الذين يرتبعون عىل القمة يصـدرون سياسـة «:سرتاتيجية الصينية الشهرية التي تقولاإل

   عنـدما حاولـت الحكومـة ،وعـىل سـبيل املثـال). »بينام يأيت الـذين تحـتهم بسياسـة مضـادة
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الحكومة عىل قبـول نسـخة معدلـة مـن محـرك  اإلنرتنت منع جوجل، أجربت املظاهرات عىل
  .)McLaren, 2003(البحث الشهري 

يقدم لنا ماكالرين رؤية شيقة المرأة صينية حاولت أن تستفيد مـن اإلمكانـات التعبرييـة 
 Bu(  وامللقبة بــ، وأثناء ذلك أصبحت قضية رأي عام عىل مستوى رفيع، إنها لو دي،لإلنرتنت

xiugang laoshu( »7يصدأ، وكان عمرهـا يف الذي الذي ال و أو الفأر الف،»بو زيوجانج الوشو 
ً عاما، وكانت طالبة تدرس علم النفس يف جامعة بكني للمعلمني، قـبض 22 يبلغ 2002نوفمرب 

 الرتكابهـا ؛ وتـم اصـطحابها إىل السـجن دون إعـالم أصـدقائها أو أقاربهـا،عليها يف ذلك اليـوم
 ها املكتـوب عـىلحلل ماكالرين عمل. جرائم عىل اإلنرتنت، وقد أفرج عنها بعد عام دون تهمة

 Western Temple Alleyway(مـن أجـل لوحـة إعالنـات زقـاق معبـد الغـرب اإلنرتنـت 
Bulletin Board(،التـي ،ش متـت تسـميتها عـىل اسـم الحـارات واألزقـة وهي مجموعة نقـا 

  .تطوق املجمعات السكنبية التقليدية يف مدينة بكني القدمية
روايـات بهـا في تأثرت ،االت غريبة وتهكميةن كتابات لودي عبارة عن مقإيقول ماكالرين 

 -بـشـكل مـبـارش  -اـلـروائيني اـلـراحلني يف أورـبـا الرشقـيـة، ويف واـحـد منـهـا تتـحـدى الـسـلطات 
 يف ة مريضـهـا عـىل أنابتكريس مرسحية خيالية ملكتب األمن ملقاطعة بكني وجيانسو، وتخيله

 إنهـا ؟»الفـأرة الفوالذيـة«هذه من تكون . » فأرة فوالذية- ةاملجنون«مصحة لألمراض العقلية 
 تم تشـخيص الفـأرة عـىل .»عنرص خطري خائن« أو ،طفلة عنيدة وفأرة ساخرة ومتآمرة خبيثة

ويف مؤلف آخـر . أنها متآمرة خطرية مخدوعة ومذعورة ومتوت من الضحك يف نهاية املرسحية
 الـذي ،ن مـدير املوقـعنها متآمرة، وتدافع الفأرة الفوالذية عـإتقول الفأرة » املؤامرة«بعنوان 

ًوأخريا اسـمحوا يل «. نه اتهم ألنه وضع محتوى عىل الويب من مساهم عرب البحارإتقول عنه 
 ففي حياتنا اليومية ال نستطيع أن ،؟ًأن أقدم مؤامرة مدهشة، دعونا نتحدث يوما ما الحقيقة

ٍّ اليوم شعبا حـرا،  فسوف نصبح يف هذا،ًنتجنب قول األكاذيب، ولكن إذا قلنا الحقيقة يوما ما ً
 واتبـادلي لنتـيح لكـل النـاس أن ؛عندئذ ميكن أن نكتب عن ذلـك اليـوم ونرفعـه عـىل الويـب

  .»خرباتهم
لكنهـا ليسـت ،  النـدفاعها وسـذاجتها؛ينتهي ماكالرين إىل أننا قد نجد خطـأ لـدى لـو دي

 محـددات  للحكومة الصينية عىل هيامها الشبايب يربهن عـىلالعنيف ولكن رد الفعل ،مخربة
   .حرية التعبري للنساء النشيطات
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كانت النساء باالشرتاك مع الرهبـان واملـدنيني هـن الـاليت نظمـن 
 ضـد الحكـم 2007يف سـبتمرب بفاعلية مظاهرات االنتفاضة يف بورمـا 

ـكري ـالعـس ـت النـس ـتخدام، وكاـن ـا يف اـس ـات أيـض ـيطات بارـع  ًاء النـش
البلـد  مشـكالت وإبـرازجل تنظـيم املظـاهرات أ من ؛ٍّداخليااإلنرتنت 

فقط من سكان % 1وعىل الرغم من أن أقل من . أمام املجتمع الدويل
كان لـديهم بريـد سـ فقط مـن ال25000و ، اإلنرتنتبورما يدخل عىل

 نرَّ وطـو، إال أن املدونات اإلناث استطعن اإلفـالت مـن حـوائط الرقابـة الحكوميـة- إلكرتوين
 الذين ليس لديهم قيود عـىل الـدخول عـىل ، األجانبروابط مع السفارات يف الداخل والزوار

  .اإلنرتنت
 الصـوت :وجدير بالذكر أن نشطاء بورما يف املنفى يحصلون عىل دعـم هائـل مـن مواقـع

وترحـب . ميزميـا يف دلهـي بالهنـد نبـاءأ ووكالة ، والذي يعمل من الرنويج،الدميقراطي لبورما
 وكتابـة ،للتصوير والكتابة من داخل بورمـا» يناملواطنني املحرر«هذه املواقع النشطة مبجيء 

 الوصـول إىلطريـق اعتقد الحكم العسكري أنه قطع . أخبار لصالح مجتمعات األخبار الدولية
باستمرار حمالتـه عـىل النشـطاء، ولكـن العديـد مـن النسـاء النشـيطات اسـتطعن  ،اإلنرتنت

  . ترسيب أخبار إىل املنفيني والجمهور العاملي
 محـاوالت الحكومـة لتبنـي -  كام هو الحال مع مثال الفـأرة الفوالذيـة- ورمايظهر مثال ب

 تعامـل مـع دميقراطيتهـا، وفرديـةلكنـه ينتهـي إىل أن ي و، يساهم يف اقتصادياتها،إعالم جديد
 ولكنها بالتأكيد مرتبطة باالتصال ،ليست بالرضورة أن تكون متطابقة مع االستهالكيةاإلنرتنت 

السـياق املـنخفض ثنائيـات وسياق، وبالتايل، ال تكون أفكار السياق العايل التعبريي منخفض ال
التي أسستها جامعـات  (OpenNetInitiative)العاملية الحالية، وتتبع  اإلعالم بسيطة يف بيئة

 اإلنرتنت  هذه التوترات والقيود عىل- أكسفورد وكامربيدج وهارفارد وتورنتو مبواقعها الخاصة
وميكن أن يسهم إعالم السياق املنخفض يف ثراء الجامعة املحلية واإلعالم، . عامليف كافة أنحاء ال

  .وهي صفة لثقافات السياق العايل
  : واملينيهومبي الكوريةرالربب: استخدام الطوائف لإلنرتنت

مهـددة بـاالنقراض، فكـل % 50 لغة، منها 6000تبلغ عدد اللغات املنطوقة يف العامل اآلن 
لسكان شامل أفريقيا هـي األقـدم ) األمازيج(غة من العامل، وتعد لغة الرببر أسبوعني تختفي ل

   الشـعب  تعنـي-  وهي االسم التقليـدي للرببـر- وكلمة أمازيج. من بني لغات وثقافات العامل
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 ومـن البحـر املتوسـط ، موريتانيا ومتتد مناطق الرببر من مرص إىل.)Almasude, 1999(الحر 
 ،اً مليونـ20، ويقدر عدد الرببـر بحـوايل اء الكربى التاريخية يف أفريقيار حدود جنوب الصحإىل

  :موزعني عىل البالد التالية
  . مليون8٫3 :املغرب
 . مليون7٫7 :الجزائر

 . مليون2٫3 :ليبيا
 . مليون1٫2 :تونس
 .500٫000 :مرص

 يفزيـونالتلن هوليـوود أو ومل تكن لغة الرببر مهددة من بث الثقافة الشعبية الغربية مـ
، املنطقـة األخـرىتتمتع اللغة العربية الفصحى بـاحرتام جـم أكـرث مـن لغـات  حيث ؛العاملي

 واألخبـار والصـحف التليفزيـوينكلغـة أوىل يف املـدارس والبـث  وتسـتخدم ،وهي لغة القرآن
 مضـت كـان الرببـر يف املرتبـة الثانيـة، حتـى يف أكـرث سـنوات وحتـى عـدة .واملجالت واألدب

ًالرببر يعد مرادفا للفالح الجاهل الـذي لفظ  كان ،ًحرضا يف شامل أفريقيا وتونساملجتمعات ت

تجمع الرببر مـن خـالل تسـجيل األغـاين الرببريـة والشـعر ونرش لكن  و.اٍّ تقليديًايرتدي جلباب
ٍّاللغة محليا ثم عامليا، و البـث واإلنرتنـت، وتحـت  تسـجيالت عنـدما ظهـرت أوىلبـدأت التي ٍّ

 -  مـن خـالل تكنولوجيـا التسـجيل والجمهـور العـاملي،تنامي ملوسيقى الرببرضغط الوعي امل
 بأنه مضطر لالعرتاف بأهمية ثقافة ولغـة األمـازيج يف الهويـة غرب الحسن الثاينشعر ملك امل

  . فأدخلها ضمن املناهج الدراسية يف املدارس،املغربية
 ؛ اإلعـالمتكنولوجيـال املهمشـة استخدام األفـراد واملجتمعـاتتظهر الحالة الدراسية للرببر 

الصـفحة أو  ،minihompy أمـا املينيهـومبي الكوريـة.للحفاظ عـىل الهويـة الثقافيـة واللغـة
 اإلنرتنـت  فإنها تظهر اسـتخدام- )نرتنتعامل اإل( أو ،)cyworld( املسامة املصغرة عىل الويب

 من خـالل الــنت  اإلنرتمجتمع خدمةيجمع  وي للمجتمع الكوري،الستعادة اإلحساس الجمع
»cyworld « وطبًقـا .  مبا يف ذلـك لعـب األدوار،ية والشبكة االجتامعرئيسةالصفحة البني بناء  

   ملـيـون 48٫2 الـبـالغ ـعـددها - ـفـإن رـبـع ـسـكان كورـيـا»  cyworld« ـملـا ذـكـره أـصـحاب اـلــ
 cyworld وومشـرتك.  سـنة29 -24 اشرتكوا عىل اإلنرتنت، ويرتاوح أعامر غالبيتهم بني - نسمة

   حيـث ،minihompy  تسـمىافرتاضـيةيحصلون عـىل صـفحتهم الخاصـة، وحجـرة معيشـة 
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 وأشـياء  وعمـل خلفيـات موسـيقية،التواصل مع غـريهم و،ميكنهم كتابة يومياتهم ونرش صور
  .أخرى

فإنهـا تجلـب  - )friendster( تشبه خدمات أخرى مثل فريندسـرت (cyworld)وملا كانت 
عالقـة يف اللغـة » cyساي «تعني كلمة و. افًقا مع ثقافات السياق العايلمعها التزامات أكرث تو

عنـد تسيطر عىل املامرسـات االتصـالية الكورية، كام أن العادات االجتامعية املرتبطة بالعالقة 
ً يعد وقاحة وأمـرا محبطـا،،عدم الرد عىل الرسالة يف وقت مناسب و،نيالكوري  يـقيض اًتقريبـ وً

 أو إرسال رسائل إلقامة عالقات، ومـن ثـم ،ل أمام مواقعهم يف كتابة ردودالناس يومهم بالكام
 ال تكون ثقافات السياق  لذلك؛ات عىل صفحات الويب كل عامفإن هناك باليني من االنطباع
  . وسائل اتصال السياق املنخفضقبل العايل بالرضورة مقوضة من 

  :ملخص
بب  بسـ؛تتعرض العديد مـن اللغـات العامليـة للتهديـد

ن عـىل لغـات األقليـة، وليسـت هـذه مالتأثري الثقايف املهـي
ما تكون لثقافة  ولكن ميكن أن تحدث عند،»الغرب«قضية 

  اإلنرتنـتقـد يكـون. األجنـدة الثقافيـةما التفوق يف وضع 
 دور دميقراطي عند هـؤالء الـذين ىخراأل اإلعالم ووسائلو

عند  ودور يف وضع األجندة ،يقاومون الحكومات السلطوية
  .هؤالء الذين لديهم إمكانية الوصول إىل الجمهور العاملي

  :ة العاملياتالتدفق
 وكلـام كانـت األمـم واملجتمعـات ،ًترتبط هويتنا ارتباطا وثيًقا بالثقافة التـي نعـيش فيهـا

مـن خـالل التشـارك اإلعالمـي والسـياحة والتجـارة  -ًمرتبطة ارتباطـا وثيًقـا ببعضـها الـبعض 
 عنـدما لكن و. من الجدل الدائر عن العوملةاً صارت جزء فإنها- ش الثقايفوالخوف من االنكام

فكر أصحاب النظريات األوائل يف التحديث، فإنهم فكروا فيه عىل أساس التنمية ولـيس عـىل 
 ، مفرتضني أن مـا حـدث يف الثقافـات الغربيـة،أساس التآكل، وكانوا مييلون ألن يكونوا ثنائيني

ا  -كان    . ج الذي يحتذى للبالد األخرىالنموذ -حقٍّ
 Theانتهـاء املجتمـع التقليـدي «) Daniel Lerner, 1958(ويعـد كتـاب دانيـال لرينـر 

Passing of Traditional Society« -ـاًال ـات  مـث ـن املجتمـع ـرب ـع ـات الـغ ـدا لتوقـع   ً جـي
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د مـن  مييـل إىل أن يزيـ،ن تصـاعد التشـارك اإلعالمـي يف أي مجتمـعإقـال لرينـر . »املتخلفة«
  .التشارك يف كل قطاعات النظام االجتامعي

 فيهـا برصف النظر عن القارة التي تقع - هناك مالحظتان يبدو أنهام ترتبطان بكل البالد(
  .  وهام الثقافة والعقيدة-

الـة وال توجـد ح، الشفهي إىل النظام اإلعالمـي اإلعالم دامئًا ما يكون اتجاه التغيري من: أوًال
  . تجاه املعاكسمعروفة توضح اال

ًرتبط ارتباطـا وثيًقـا بـالتغيريات يف  تـ،ة التغيـري تجـاه النظـام اإلعالمـييبدو أن درج: ًثانيا

 فإننا بـذلك نتعامـل ،قطاعات أخرى أساسية للنظام االجتامعي، وإذا صدقت هذه املالحظات
  .)Lerner, 1958, 56 (.) وهو عاملي النطاق،عيام يف التغيري االجت»توجه علامين«مع 

لبنـاء قواعـد قويـة ضـد نفسـه  املسار العلامنيةغري تستخدم املنظامت واألفراد وبالطبع، 
  .العاملي اإلعالم التحديث؛ فالعلامنية مل تعد تسيطر عىل

الغـريب جيـد لكـل  غربية ما تقولـه عـن فكـرة أن اإلعـالم العـامليالغري ولدى املجتمعات 
نظام العـاملي الجديـد لالتصـال أو املعلومـات ولقد احتلت املناظرات عن طبيعة ال. الشعوب

 فـقـد احـتـل الـتـأثري الـعـاملي لإلـعـالم ؛اتيمرـكـز الـصـدارة يف مناقـشـات اليونـسـكو يف الـسـبعين
 ،1976 صـدارة األولويـات يف املـؤمتر العـام لليونسـكو عـام ،الجامهريي وقضية التآكل الثقايف
 الـذي ،الجامهريي اإلعالم  بإعالن عن، التي ال تنتمي للغرب،عندما طالبت دول عدم االنحياز
وبـدًال مـن أن تصـدر اليونسـكو . والتدفق املعلومـايت اإلعالم تظاهر ضد الهيمنة الغربية عىل

 والتي عرفت واشـتهرت باسـم لجنـة ،االتصال مشكالت ًإعالنا، أسست اللجنة الدولية لدراسة
له املختلفـة مـن منظـور االتصـال يف أشـكا مشـكالت ماكربايد، وكانت إحـدى مهامهـا تحليـل

 مـن أجـل ؛ واملعايري التي يجب اتخاذها لتعزيز املؤسسة،تأسيس نظام اقتصادي عاملي جديد
 UNESCO work plan for 1977- 1978, 19?/5(نـظـام ـعـاملي جدـيـد للمعلوـمـات 

Approved s4155(.  
ءة جديـد أكـرث عدالـة وأكـرث كفـاالنظـام ال بـأن يكـون ،خرجت لجنة ماكربايـد بتوصـيات

  :ًقادرا عىلوميكن أن يكون هذا النظام العاملي . للمعلومات واالتصال العاملي
 ، ويعتمـدوا عـىل أنفسـهم، حتـى يصـبحوا حقيقـة مسـتقلة؛ تنيمة دول العامل الثالـث-1

   لتتناسـب ؛ياتهم الثقافية، وهذا قد يستلزم تكييـف سياسـات قوميـة لالتصـاالتاويطوروا هو
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 ، وتوزيـع عـادل ملصـادر االتصـال العامليـة املشـرتكة،لبنية التحتيـة وبناء ا،مع ظروف كل بلد
 ، ومعاملة تفضيلية لإلعالم غري التجـاري،ووضع حدود ألنشطة املؤسسات متعددة الجنسيات

  .عالوة عىل تدفق متوازن للمعلومات التقنية
 وتـوفري ظـروف أفضـل ،لحصـول بشـكل أفضـل عـىل األخبـار العامليـةالفرصـة ل إتاحة -2

  .صحفينيلل
ويشـتمل هـذا ). الوصول والتشارك، والحق يف االتصال( توفري مناخ دميقراطي لالتصال -3

 واالسـتقالل التحريـري، ، وإلغاء الرقابـة،»حق االتصال«عىل ضامنات لحقوق اإلنسان، وقبول 
تأثري املعلنني عـىل سياسـات التحريـر  اإلعالمي واالحتكار، ووضع حدود لووضع حدود للرتكيز

 عـالوة ،حتوى اإلعالمي، ولفت االنتباه إىل احتياجات املرأة واألطفال واألقليات يف االتصـالوامل
  .عىل تسهيل االتصال األفقي

  . تعزيز التعاون الدويل-4
 يف أنه ال يجـب ،هائ وجاءت ضد مبد،مل تأت توصيات ماكربايد عىل هوى الواليات املتحدة

 ردت الدول األفقر .و االتصال يف كافة أنحاء العاملأن تكون هناك قيود عىل تدفق املعلومات أ
 مـام يـؤدي ؛ً األكرث فقـرا عىل حساب دول الجنوب،امل الرثيالش يف صالح دول »التدفق«بأن 

   . يلخصان منظوري التحديث والتبعية)8. 8( و)7. 8(الن جدوال. إىل التبعية
Table 8.7  Modernization 

1- Western societies as a model -  emphasis on economic growth. 
2-  Causes of underdevelopment inherent in the countries themselves. 
3- Focus on the nation state. 
4- Emphasis on individual freedoms. 
5- Mass media accorded a central role in the development  process. 
6- Vertical pattern of communication from the elite to the people. 

Table 8.8 Dependence 
1- World  systems perspective development defined in terms of centre 
and periphery. 
2- Underdevelopment ascribed to the industrialized capitalist powers of 
the West. 
3-  Information gaps underdevelopment  in the periphery is 
prerequisite to development in the centre. 
4- The mass media reinforce the dominance of the rnetropole over its 
satellites. 
5- A country in the periphery must strive for self reliance and 
liberation from the world system. 
6- Emphasis on social equality. 
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ً كانت جـزءا مـن ، يؤثر عىل االتصال والثقافة واالقتصاد،وفكرة وجود مركز عاملي ومحيط
الزراعـة : نظام العامل الحديث«: يف )Immanuel Wallerstein( مناقشة إميانويل ووالرشتاين

اـقــرتح ). 1974(» يب الـعــاملي يف الـقــرن الـســادس عرشالرأـســاملية وأـصــول االقتـصــاد األور
 أن الدول الكـربى مثـل الواليـات املتحـدة وبريطانيـا لـديها دول تابعـة ،كيسووالرشتاين املار

 - مراحل مختلفة من االسـتغالل؛ ففـي فـرتة التوسـع االسـتعامري هناكتعتمد عليهام، ولكن 
 كانـت الـدول الكـربى تأخـذ مصـادر الـدول التابعـة التـي تـم غزوهـا أو - عىل سبيل املثـال

ومبـرور . الثقافـات األصـلية كنتيجـة لـذلك) أو تحطـم(تغـري  عالوة عىل أنها كانـت ،احتاللها
 تابعة الناشئة هالوقت كانت تلك الدول تطور طبقاتها الوسطى وصناعتها، وكانت الدول الشب

  . تستغل بدورها دوًال أخرى،حينئذ
 / وكام نرى، فإن نظرية ووالرشـتاين تـأيت يف االتجـاه العـكيس لنظريـة لرينـر عـن التطـور

رى ووالرشتاين املشاريع الرأساملية عىل أنها استغالل كامل، كام يـرى التنميـة عـىل ي. التنمية
 يقـدم كـل مـن لكـن و،أنها طبيعية ويشء جيد، وكـال املنهجـني النظـريني لـه نكهـة الحتميـة

 إىل فكرة التدفقات العامليـة، ومـا إذا كـان هنـاك ثقافـات مسـيطرة ووالرشتاين ولرينر مدخًال
  . أو التبعية، من شأنها أن تؤدي إىل تآكل الثقافات،ًضابتدفقات مسيطرة أي

 ليك نرى ماذا يحـدث؛ ؛ الخرائط املعارصة للتدفقات العامليةوجدير بنا أن نرجع إىل بعض
 مـن خـالل ،التـدفقاتيرسم خرائط ألنواع مختلفة مـن  برنستون للشبكات العاملية فأرشيف

وقد توصل هـذا العمـل . www.princeton.edu/~ina ية املتبادلة للطالبالتليفوناملكاملات 
 بيـنام يوجـد رشيـك ،إىل أن األقاليم الغنية متيل إىل أن تقيم عالقات مع أنحاء أخرى يف العامل

 ويوضـح أن ، يوضح التدفقات التجاريـة4. 8الشكل . ًواحد عىل األكرث عند األقاليم األكرث فقرا
 5. 8الشـكل . با الغربيةحدة مسيطرة مع أور وا لديها رابطة- عىل سبيل املثال -جنوب آسيا 

الدائرة الكبرية يف الشـكل متثل  ؛ حيثالتليفونلدول الغنية ببعضها من خالل يبني كم اتصال ا
 الكبرية يف الوسـط تظهـر الـروابط العميقـة بـني البلـدان ئرادوالكرة األرضية كلها، وفتحات ال

لروابط داخل الفئات املتعـددة بـاأللوان، هـذه فرادى، أما الدوائر الصغرية التابعة فهي متثل ا
الفئات متثل فئات الرثوة القومية للبنك الدويل؛ فالدول الغنية ال تتحدث مـع بعضـها بشـكل 

 مـا تتصـل ببعضـها الـبعض وتسـعى فقـط لالتصـال مستمر فقط، ولكن البلدان الفقرية قليًال
  .بالبالد الغنية
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ـة أم ـاك هيمـن ـرائط أن هـن ـذه الـخ ـا ـه ـة وغروتخربـن ـة ريكـي ـدفقات التجارـي ـىل الـت ـة ـع بـي
 Bagdikivواإلعالم وتدفقات املعلومات كام رأينا عند  اإلنرتنت ية، ومتتد الهيمنة إىلالتليفونو

(2004), Bayd- Barrett (2007), Thussu (2006, 2007) ،اسـتخدم . عـالوة عـىل آخـرين
» املسـيطرة اإلعالميـة لتدفقاتا «- للتعبري اإلعالم يف سياق استخدام )(Thussu, 2007توسو 

  . ليك يصف املوقف الحايل؛»التابعني / تدفقات األتباع«و
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الـدوليني، كـام تشـتمل عـىل تـدفقات  اإلعـالم وتعد تدفقات التابعني طبقة ثانية لالعبـي
نـت  -  وشـبكة إم)بوليـوود (صـناعة الفـيلم الهنـدي:  مثـل،خاصة ورسمية تتم تحت رعايـة

ـوزيورونو ـرةTV5 وـي ـيونال والجزـي ـرانس إنرتناـس ـو ـف ـل ـهـؤالء املنـشـئني .  وـغـريهم، ورادـي ـك
 وإن كـانوا يسـتهدفون جامهـري ،عرب البحار لديهم حضـور إقليمـي قـوي اإلعالمية للتدفقات

  .)Thussu, 2007, 12(خارج دوائرهم األساسية 
إن ما «: الغريبعالم  اإل لزيادة رسعة تدفقات؛ مركزيةglocalizationيرى توسو أن العوملة 

املحليـة «بأنـه ) Sony( يتوافـق مـع وصـفه سـوين ،يربز اآلن هو منتج إعالمـي عـاملي محـيل
ٍّالمـيـا، وـخـدمات ـتـم تـصـميمها  وـهـو ـمـا يعـنـي محـتـوى إع،»global localizationالعاملـيـة 
 ولكـن مـن أجـل حتميـة ،قوميـةال ثقافة بعينها، وليس ملجرد أي اعتبـار للثقافـات ملستهليك
  .»اقتصادية

 أنهـا قـد ترمـز  مـن حتى عىل الرغم،ال تعطي التدفقات العاملية صورة عن التآكل الثقايف
وـقـد أـبـرزت . ترـمـز إىل الـسـيطرة ـعـىل الـتـدفقات نفـسـهاإنـهـا للتبعـيـة، وإن مل تـكـن تبعـيـة ف

. يـةمربيالية الثقاف أو اإل،التآكل الثقايف مشكالت املناظرات الخاصة بتدفقات املحتوى اإلعالمي
ن تـأثري إ -  خبـري االقتصـاد السـيايس- )Herbert Schiller, 2000, 101(يقول هربرت شيلر 

يم ِجِّ مثـل الـر،ً بدءا مـن األشـياء البسـيطة،ًاملؤسسة يعم تقريبا كل شكل من أشكال املجتمع
.  مثل طريقة اتصالنا ببعضنا الـبعض، إىل أمور عىل نطاق أوسع،اليومي واملالبس التي نرتديها

  :مربيالية الثقافية عىل أنها ويعرف اإل،ويرى شيلر أن تأثري املؤسسة عاملي
 وكيـف تـم ، يدخل املجتمع النظام العـاملي الحـديثاي من خاللهت الاتمجموع اإلجراء«

دفعـت إىل و وأجـربت يف بعـض األحيـان ، ووضـعت تحـت ضـغط،اجتذاب طبقته املسـيطرة
ى الدعاية للقيم والهياكل للمركـز املسـيطر يف  للتوافق مع أو حت؛تشكيل مؤسسات اجتامعية

  ).9، 1976(واملركز املسيطر عند شيلر هو الرأساملية  ،»النظام
ٍّبعـدا تحليليـا ألحاديـث و )John Tomlinson, 2001(يقدم جون توملينسون  تعريفـات ً

 :ثقافيـة هـومربيالية ال فإن تعريف اإل،مربالية الثقافية واإلعالمية، وبعد البحث يف القاموسإلا
عالء ونرش قيم وعادات ثقافة أجنبيـة عـىل حسـاب إل ؛استخدام القوة السياسية واالقتصادية«

 تظهـر لنـا أن مامرسـة مشـاهدة لحظة من التأمل سوف ويرى توملينسون أن. »ثقافة أصلية
  ة الـذين يبثـون ال تكـون مبـارشة يف َّيَِن ف؛ مفروضة بشكل مبارش ال ميكن أن تكون،التليفزيون
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ٍّإعالء ونرش قيم وعادات، وأن فكرة اإلجراء عىل حسـاب ثقافـة أصـلية يشـكل غموضـا حـاد ا ً
)2001 ،3.(  

مربيالية الثقافية، ولكن إن الهدف من هذه املناقشة ليس ترويعك لالبتعاد عن مفاهيم اإل
ر إىل بعـض من املفيد أن ننظ. معقدة اإلعالمية مربياليةللتأكيد عىل أن املناظرات املتعلقة باإل

  .مربيالية اإلعالميةالنظريات الذين حاولوا إظهار كيف تعمل اإل
  :)cultural abrasion(التآكل الثقايف 

عندما تحدث النظم اإلعالمية يف الثقافات املحلية تآكال 
  .يف الهيمنة الثقافية

  :)cultural deflation(االنكامش الثقايف 
 خالل وسيط عندما تختفي ثقافة محلية باالنكامش من

 .ثقايف
  

، وتنـتج يف  تآكـل ثقافيـةمبثابة عوامـل اإلعالمية الثقايف عندما تكون النظمالتآكل يحدث 
أمـا االنكـامش الثقـايف فهـو يف اللغـة الالتينيـة . ًالثقافات املحلية خوفا مـن الهيمنـة الثقافيـة

وسـيط ثقـايف  /لً وهي تعني أن الثقافة املحلية حملت بعيدا من خالل عامـ،»ًالقذف بعيدا«
 إىل حد أنه ، حيث تكون عنارص الثقافة املحلية ضعيفة؛يعمل عىل التآكل، وهذه حالة خاصة

يحـدث عنـدما ف ،الثقـايفالعـزل أمـا . قتالعها من خالل اتصالها بوسيط إعالمي أجنبـياميكن 
 ،لعزل با وهو شبيه، الثقافيةالقفزاتًوأخريا، .  أجنبية عىل حساب قيم أخرىًتبنى الناس قيامي

 ,Varan ( تحفيز الثقافة املحلية عىل التعبريعىل اإلعالمية ولكن يف هذه الحالة تساعد النظم
1998(.  

  :(cultural deposition)العزل الثقايف 
يحدث عندما يتبنى الناس قيمـة أجنبيـة عـىل حسـاب 

  .قيمة أخرى
  :(cultural saltation)القفزات الثقافية 

المـيـة األجنبـيـة ـعـىل تحفـيـز عـنـدما تعـمـل اـلـنظم اإلع
 .الثقافة املحلية عىل التعبري
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سـلوب ًواملثال البسيط هو دينم جينز، فعند ثقافة مـا يكـون ارتـداء الجينـز مـؤثرا عـىل أ
ذكـر أو ( مبـا يف ذلـك مفهـوم الجـنس ،غري مفاهيم املوضـةي  لدرجة أنه،اللبس بشكل درامي

ًرتداء الجينز تعبريا عـن تغـري طفيـف يف الرمـوز ويف ثقافة أخرى، يكون ا. » ثقايفتآكل«) أنثى
مارس الديكتاتور الشـيوعي الرومـاين نيكـوالي شاوشيسـكو االنكـامش ). قفزة ثقافية(والقيم 

عتقـد ؛ حيـث االروماين التليفزيون زيادة حجم التسلية يف برامج  عندما قرر،الثقايف ألول مرة
رضابـات الداخليـة بسـبب  قـد تقلـل مـن اإل وأنها،ًن التسلية لن تسبب رضرا للنظام الحاكمأ

من الواليـات ) Dallas(فزيونية مثل داالس يتصادية، ومن ثم اشرتى مسلسالت تلاألوضاع االق
 وكانـت رضبـة سـاحقة مـن ، مـن اململكـة املتحـدة)Ondin Line(املتحدة، ووانـدين اليـن 

روماين مل يعد يشـاهد  شاوشيسكو من أن الشعب التأكدالشعب الروماين، ووصل األمر إىل أن 
يف مـدح  التليفزيـونشـعر الـذي كـان يقـرأ عـىل شاشـة  مبا يف ذلـك ال،الربوباجندا الشيوعية
إىل التليفزيـوين  وتحديـد وقـت اإلرسـال ،ألجنبيةقرر إلغاء العروض اف - الديكتاتور الشيوعي

كوريا الشـاملية  مبا يف ذلك بروباجندا ، تبث فقط الربوباجندا الشيوعية، ساعات يف اليومثالث
كانـت .  كيف أن األمريكان كـانوا يغلـون األطفـال يف الزيـتظهر والتي ت،املتطرفة املستوردة

أن  حتـى ،ريـبنتيجة أفعال شاوشيسكو أن املواطنني واملؤسسات الحكومية قاموا بأعامل تخ
 وتثبـت فـوق أسـطح ،رشعية كانـت تصـنع يف املصـانع الحكوميـةالغري  التليفزيونهوائيات 

يعـرض .  أو مشـاهدة برامجهـا،ًمـن املجـر األكـرث تحـرراالتليفزيـوين ؛ اللتقاط اإلرسال ملنازلا
لدينا «وهو جزء من  ،)the power of soap(قوة املسلسالت » يب يب يس« الفيلم الوثائقي للـ

 أن سقوط النظام الشـيوعي يف - »we have ways to making you thinkما يجعلك تفكر 
 وأفعال الديكتاتورية يف منع بـرامج ،التليفزيونًرتباطا وثيًقا مبواجهته مع ًمرتبطا ارومانيا كان 

  .التسلية
 بسبب إدخـال وسـيلة جديـدة ؛ًمن املمكن أن تحدث ردود أفعال مختلفة ومحرية أحيانا

ـة ـزبريج . للثقاـف ـي أجراهــا جراـن ـت الدراســة الـت ـدار ، ) (Granzberg, 1985قارـن ـىل ـم   ـع
 قارن بـني سـكان قرىـةحيث يف شامل كندا،  مجتمعات الجونكيان األصليني  عىل،مثانية أعوام

 وسكان قرية أخرى مل تتلـق نفـس الخدمـة إال بعـد ،الفضايئ التليفزيونأتيحت لهم خدمات 
 ،فزيون أصبحوا أكرث عدوانيةيىل أن األطفال الذين تعرضوا للتلتوصلت الدراسة إ. وقت متأخر

   وكانـت ،يديـةلفاقت املوسيقى الشعبية يف مبيعاتها املوسـيقى التق ًأيضاون، وورأوا أنهم كندي
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د االتجاه نفسه إثر الـتحكم يف املواجهـة النهائيـة ويف تحول مدهش، مل يع«. هذه حالة النحر
ملبـارشة والفوريـة مبعنى آخر، يف الوقت الذي بدا فيـه أن التـأثريات ا. التليفزيون يف للسكان 

 فإنها مل تحدث عندما كانت - انت واضحة يف املعاملة املبدئية للسكانك التليفزيوناملرتبطة ب
» كيف ميكن رشح مثل هـذه املواجهـات املتناقضـة؟. املحاولة من أجل السيطرة عىل الشعب

)Granzberg, 1985(.  
 رأت الوسـيلة عـىل أنهـا ،فزيونيإىل أن القرية التي تعرضت للتل) 1985(جرانزبرج  توصل

فزيون رأت أن الوسـيلة ية التي مل تكن قد تعرضت بعد للتلتقاداتها، أما القريامتداد لنظام اع
حاولـة عىل سبيل املثال، كان كبـار السـن يف القريـة التـي متـت معهـا امل«. ًكانت متثل تهديدا
دهم، شـارحني ضـمن تقاليـ التليفزيـون، وأدخـل أوليـاء األمـور التليفزيـونيحلمون بوصـول 

أمـا . التي كان يقيمها الكهنة والعرافني» خيام السحر«كان مثل  يونالتليفزألطفالهم كيف أن 
ون يف املجموعـة املحكمـة فقـد اسـتخدموا تقاليـد مشـابهة كـدليل عـىل رشور يـوهؤالء القر
»  مثل الرجل األبيض الرشير الذي يقبض عىل أرواح النـاس ويحـولهم إىل مجـانني،التليفزيون

)Varan, 1998(.  
جتمعات األصلية ترى أن الكفاح من أجل الحفاظ عىل الثقافة سوف ويستنتج فاران أن امل

  .يف الحياة وقيمهمطريقتهم  وسوف تقاوم الثقافات األصلية محاوالت تآكل ،يستمر
  :ملخص

ـرف اإل ـة تـع ـة الثقافـي ـدها األدىن  -مربيالـي ـا  -يف ـح بأنـه
هي امتـداد  اإلعالمية مربياليةهيمنة ثقافة عىل أخرى، واإل

 مـا لكـن و. لهذه الهيمنةالوسيلةرة، واإلعالم هو لهذه الفك
 ،ًـقـدا ميـكـن أن يـكـون مع،يـحـدث ـمـن الناحـيـة التجريبـيـة

لهيمـنــة أو تآـكــل ويـشــتمل ـعــىل مـســتويات مختلـفــة ل
  .للثقافات

  :حالة دراسية
  ـعــىل ـســبيل فـلــيس ـبــالرضورة أن تـكــون مـشــكلة التآـكــل الثـقــايف مـشــكلة دولـيــة، 

اركة املدنيـــــة يف جامعـــــة واشـــــنطن، املثـــــال، أبـــــرز مركـــــز االتصـــــال واملشـــــ
)htm.home/ccce/edu.washington.depts://http( - ـن  الحاجــة إىل مشــاركة نشــطة ـم

   عدم تطابق حتى يف حالة ، أو تقليص الحقوق املدنية،املواطنني ضد تجاوزات حقوق اإلنسان
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 وبالتـايل ظهـر التشـويش الثقـايف ، مواجهة الحكومات التنفيذيـة والقـوة املؤسسـيةاألفراد يف
 ،إنها محاولة لعكس واالعتداء عىل معنى الرموز الثقافيـة. كواحدة من هذه الوسائل النشطة

 .)Jordan, 2002, 102 (رشاء يشء ما أو شـخص مـالإىل دفعنا  -بصفة أساسية  -التي تهدف 
بشـكل  - مـن أجـل إرسـال رسـالة ؛مؤسسةطريق اتصال مضادة تخرتق إنه اعرتاض أو رسالة 

  .)Klein, 2000, 281(ًمع الشخص الذي كان مقصودا بها  -صارخ 
ش السـيايس اـلـذي يأمثلـة للتشـو) Bart Cammarets, 2007(ويقـدم بـارت كامـارتس 

بيئـة  لل)Greenpeace( السـالم األخرضاستبدلت حركة . يستخدم مامرسات التشويش الثقايف
عندئـذ قـررت رشكـة ، US-dollar بعالمـة الـدوالر األمـرييك S الـ -»stopESSO«يف حملتها 

(Esso/Exxon/Mobile) أن تـقــايض )Greenpeace( لخرقـهــا حـقــوق امللكـيــة لـشــعارها ؛
 دعـوة لعامـة (Greenpeace)ويف رد فعل للقضية املرفوعـة ضـدها شـنت . وتشويه سمعتها

 ولكنهـا ،رسـوم تشويشـية، وكانـت النتـائج شـعارات بارعـةيف  )Esso(الناس الستخدام شعار 
  .)Cammarets, 2007, 72(زائفة 

 وهي رموز تحفـز ، يف التشويش الثقايفاالتصال األساسيةوحدة تشكل ) Meme(إن كلمة 
ويستخدم املشوشون عىل الثقافة هذه . املشاهدة والكتابة واملوسيقى أو التوافقات السلوكية

 يف سـلوكياتهم واعتقـاداتهم، وتعـد الرسـالة ن بطـرق تجعـل النـاس يفكـرو،)meme(الرموز 
  بخصـوص الطلـب الـذي أرسـله عـرب،)Nike(اإللكرتونية املتبادلة بني جونا برييتي مع نايـك 

  عـىل(Nike) من التشـويش الثقـايف التقليـدي، فموقـع - لوضع كتابة عىل حذاء لهاإلنرتنت 
 )Nike(وطلب برييتي من . ع جمل خاصة عىل أحذيتهميسمح للناس أن يطلبوا وضاإلنرتنت 

وكـان هـذا بـدون دهشـة، فعلت ذلك  (Nike)و. عىل حذائه» محل حلويات«أن يضع كلمة 
عنده حساسية من عمل أي يشء بخصوص محالت الحلويات؛ ألنه اتهم باسـتخدام بسبب أن 

تكاليفـه وزيـادة أرباحـه،  لإلقـالل مـن ؛العاملة الرخيصة ملحالت الحلويات يف الـبالد الناميـة
  . نرشها يف كل العاملتم )Nike(وكانت النتيجة أن الرسائل املتبادلة بني برييتي و

  ة مكوـنـة ـمـن ك آـخـر للتـشـويش الثـقـايف، فـهـي ـشـبمـثـال) www.adbusters.org(آدباـسـرتز 
   كـام يقـول -   الـذين يعملـون، ورجـال أعـاملنيمعلمـ وب وطـالنيفنانني نشطاء وكتـاب مهـرج

ًيضـا  وأ، واملؤسسات التي متارس السلطة، عىل تحدي الطريقة التي تتدفق بها املعلومات-  قعاملو
  إنهـم ينخرطـون  . متعـددة الجنسـيات جـداول أعاملهـاتضـع بهـا الرشكـاتالتـي عىل الطريقـة 
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 بطريقـة ال تسـاعده عـىل ،ًنقد مخيف ضد الرشكات، فآدباسرتز يسلك طرقا سياسـية جدليـة«يف 
  .)www.adbusters.org. (»متويلأي  تعتمد عىل دخل اإلعالنات أو ،أي إصداراتالحصول عىل 

ا يف مـا يحـدث رئيسـً فإنه بالطبع يلعب دورا -ويحصل عىل ربح منه  اإلعالم إن من ميلك
مع تدفقات املعلومات واالتصال عىل املستويني القومي والعاملي؛ فاالتجاه العاملي هو االتجاه 

  .واالندماج الرأيس لصناعات اإلعالمنحو تركيز امللكية 
  :امللكية اإلعالمية

واالتـصــال  اإلـعــالم  ـمــن مرـكــز نوردـيــك للمعلوـمــات وبـحــوث- نرشت أوال كارلـســون
)NORDICOM( ، نظـام العـاملي ظهـور وسـقوط ال«: 2003التابع لجامعة جوتبورج يف عام

قيـقـة اـلـتحكم يف  ـثـم ـمـاذا بـعـد؟ ـمـن رؤـيـة التنـظـيم اـلـدويل إىل حللمعلوـمـات واالتـصـال،
مـن النـوع الـذي تـم » نظام عاملي جديـد«يحتوي التقرير عىل وجود . »املستويات املتعددة

 اإلعـالم، نعيش اآلن يف حقبة التحكم متعدد املسـتويات لنظـام«. اتياإلعالن عنه يف السبعين
  تـرتاوح بـني،وهو التداخل بني عوامل عديدة مختلفة، عامة وخاصة، عىل مستويات متعـددة

  .)Carlsson, 2003, 34(» املحيل والعاملي
 وتخفـيض هـذا املشـهد إىل ، معقـد للغايـة-  كام رأينا- الحديث اإلعالم إن حقيقة مشهد
 أن عـىل أيـة حـال، ال يعنـي هـذا.  ال يساعد عىل تحليـل هـذا املشـهد،عوامل سببية بسيطة

 يتم التخطيط له عـىل أسـاس امللكية والتنظيم اإلعالمي مل تعد مهمة، فرتكيز امللكيةمشكالت 
صحافة «) Mother Johns( مثل مجموعة مازر جونز ، من خالل مجموعات مستقلة،مستمر

ً وأيضـا كولومبيـا جورنـاليزم ريفيـو ،)http://www.motherjones.com( »ذكية وغري خائفة
)Columbia Journalism Review() http://cjr.org/resources/(.  

  العمالقـة عـىل مبيعـاتتكيف هيمنت الرشكـا، 2003 يف NORDICOM(أظهر تقرير 
، وقد انخفضت ملكية هذه املجموعـة اآلن إىل مثانيـة 9. 8كام هو موضح يف الجدول  ،اإلعالم
 يرتاوح ما بني الراديـو ،ميومتتلك كل من هذه املؤسسات مجموعة تابعة يف نطاق إعال. فقط

 ، أنها تشـتمل عـىل مؤسسـات إنتـاج وتوزيـعواإلنرتنت ونارشي كتب، عالوة عىل التليفزيونو
  . والوصول إىل اإلعالم،، ويف الوقت نفسه، تغريت كثافات)تكامل رأيس( اإلعالم تقف وراء هذا
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ٍّ يف الـبالد األقـل منـوا يف ، أكـرب لإلعـالمالنتشارالرامي  يكشف لنا عن االتجاه 10. 8جدول 
  .العامل

Table 8.9 The largest media corporations in 
the world, by media sales volume 2001 (US$ 

billions) 
1 AOL Time Warner USA                           38 
2 Viacom (Inc.) USA 23 

3 Vivendi Universal France/USA 19 
4 The Walt Disney Company USA 16 
5 Bertels mann AG Germany 15 
6 News Corporation Australia 13 
7 Sony Corporation Japan 9 
8 Reed Elsevier The Netherlands 7 
9 Gannett Co., Inc. USA  6 
10 Pearson PLC Great Britain

 
6 

Source: Carlsson (2003). 
 

Table 8.10 Media densities in the world 1970 and 1997. Units per thousand inhabitants  

 Daily newspapers Radio receivers TV sets 

 1970 1996 1970 1997 1970 1997 

The world, total 107 96 245 418 81 240 

Africa 12 16 93 216 4.6 60 

America 170 141 698 1017 209 429 

Asia 49 66 81 255 20 190 

Europe 281 261 465 29 205 446 

Oceania 269 227 779 1071 188 427 

Least developed 4.5 8 56 142 0.5 23 

Developed 292 226 643 1061 263 548 

 فالثقافات القومية املختلفة لهـا مفـاهيم ؛والتحكم فيه اإلعالم ًتلعب الثقافة دورا يف نرش
عىل سبيل املثال  - فيام يتعلق بحرية إعالمها وتنظيم املحتوى وامللكية؛ فبعض البالد ،مختلفة

أرجـل  تؤثر عىل كيفية صناعة اإلعالن واألخبار والـربامج، فإظهـار ،لديها قوانني رقابة مقيدة -
 ممنوع يف البالد العربية، بينام يسمح به يف البالد الغربية، كام أن كتابـة ، عارية يف إعالننساء

  .قصة إخبارية تنتقد القيادات قد يعرضك للقتل يف بلد، وتأخذ عليه مكافأة يف بلد آخر
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  : مناذج التنظيم وحرية اإلعالم
واحـدة مـن ) Siebert, Peterson and Schram, 1963(قدم سيربيت وبيرتسـون ورشام 

املحاوالت املبكرة لوضع تصـورات للطـرق املختلفـة التـي كانـت تتبعهـا الشـعوب يف تنظـيم 
ـيم ـداخل للتنـظ ـة ـم ـد توـصـلوا إىل أربـع ـا، وـق ـة الـسـلطوية وال،إعالمـه ـة ل وـهـي األنظـم يربالـي

ة الدولـة مـن  أو قيـاد،ال تتيح النظم السلطوية النقد عىل املأل للدولة. والشيوعية واالشرتاكية
كـان عـىل صـورة حـزب أو أ سـواء ،حيث تكون امللكية يف هذا النظـام للحـاكم ؛ اإلعالمخالل

يف هـذا النظـام تعمـل عـىل دعـم الدولـة أو القيـادة، أمـا الـنامذج  اإلعـالم أشخاص، ومهمـة
 وتكون،  ال توجد قيود عىل النرش قبل اإلصدار؛ حيثالليربالية فهي تفصل بني الدولة واإلعالم

والتحليـل واإلمتـاع، أمـا النمـوذج الشـيوعي  اإلعـالم هي اإلعالم  وتكون مهمة،امللكية خاصة
ب، ز ويقوم عىل خدمة أهداف الحـ،من خالل الحزب الشيوعي ، اإلعالميقوم عىل التحكم يفف

نرش  نـع وهـو مي،ًأخـريا، النمـوذج االشـرتايك. يف هـذا النظـام للشـعب اإلعـالم ٍّونظريا يخضـع
 ، أو تتدخل يف الحقوق الشخصية، وتوجد له ملكية خاصـة، التي قد ترض باملجتمعاملعلومات

 واملسـئولية ، أكـرث مـام يحـدث يف النمـوذج الليـربايل،ولكن يوجد تداخل أكـرب مـن الحكومـة
 مـن أجـل ؛والتعلـيم اإلعالم هو اإلعالم االجتامعية لإلعالم أهم بكثري من الحرية، والهدف من

لتشـول أوقـد طـرأ تحـديث لهـذا النمـوذج مبـا يف ذلـك تصـنيف . امعـيتحقيق التقدم االجت
Altschull 1984) ( ، اـلـذي يـفـرق ـبـني الـسـوق)الـعـامل الـثـاين(والـشـيوعية ) الـعـامل املتـقـدم (

 وإن ، ومل يعـد لهـا وجـود،لقد اختفت الكتلـة الشـيوعية السـوفيتية). العامل الثالث(والنامي 
  .ظلت أفكارها الفلسفية باقية

 -  )org.freedomhouse.www://http( مثل فريدم هـاوس -  ربحيةالاولت بعض املنظامت غري لقد ح
يف تصـنيفهم لحريـة . من خـالل دول مختلفـة ، اإلعالم مختلفة من تنظيمأشكاًالة أن تعيد للحيا

اد القانونيـة والسياسـية واالقتصـادية،  بخصـوص األبعـ، يرتب فريدم هاوس عدة أسئلة،الصحافة
 ؛ التـأثري اإليجـايب للضـامنات القانونيـة والدسـتوريةل التصنيف البيئـي عـىل أسـئلة ترتـبيشتم

جود إمكانية اسـتخدام والسلبية املحتملة للترشيع األمني، و للحفاظ عىل حرية التعبري، واألشكال
متطلبـات والترشيعيـة لإلعـالم الرسـمي، اسـتقالل القضـاء والهيئـات وترشيع حرية املعلومـات، 

ًوالصحفيني، وأخريا قدرة مجموعات الصحفيني عىل العمل بحرية، وتشتمل  اإلعالم ذتسجيل مناف
اسـتقالل واإلخبـاري،  اإلعـالم  محتوىيف تقيم درجة التحكم السيايس ،البيئة السياسية عىل أسئلة

  الرقابة الرسمية و إىل املعلومات واملصادر، سهولة الوصولو ،الحكومي والخاص اإلعالم التحرير عن
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قـدرة كـل مـن املحـررين األجانـب واملحليـني عـىل وحيوية وسائل اإلعالم، ووالرقابة الذاتية، 
تغطية األحداث بحرية ودون تحرش، عالوة عىل السـجن واالعتـداءات العنيفـة والتهديـدات 

 وتركيـز ،ل ملكيـة اإلعـالم، والشـفافيةوتشتمل البنية االقتصادية عىل أسئلة عن هياك. األخرى
حجـب أو منـع االنتقائيـة وتكاليف إنشاء مؤسسات إعالمية عىل اإلنتاج والتوزيـع، وامللكية، 
 ،تـأثري الفسـاد والرشـوة عـىل املحتـوىو أو الدعم الحكومي أو من أي جهات أخرى، ،لإلعالن

 11. 8 الجـدول.  تطـور اإلعـالمًوأخريا املدى الذي يؤثر فيه املوقف االقتصادي يف بلد مـا عـىل
  .2007يقدم تصنيف حرية الصحافة عن عام 

Table 8.11 Countries ranked by power distance  
 

35 Sweden  9 France  1 philippines 
36 Ireland  10  Columbia  2 exico  
37 New Zealand 11 Turkey 3 'enezuela  
38 Denmark   Belgium 4 ndia  

39 Israel    5 ugoslavia 
40 Austria 32 Switzerland 6 ngapore 
   33 Finland 7 razil 
   34 Norway 8 Hong Kong 

Source: Adapted from Hofstede (1982). 

ًلعب األخبار العاملية دورا رئيست الجـدول . ا يف تداول األفكار عن الدول األخـرى وثقافاتهـاً
مـن . كرث تلقـي للقصـص اإلخباريـة مـن خـارج بالدهـم يقدم ملحة عن املناطق األ12. 8رقم 

األقل يف هذا الشأن، وعىل الرغم مـن أن ظهرت الصني وأسرتاليا ونيوزيلندا أن اليشء املدهش 
 ومـن الصـعب االحتفـاظ مبثـل هـذه ،ٍّقدميـة نسـبيا)  (Stevenson 1994بيانات ستيفنسون

  . تأثريات الثقافة عىل اختيار األخبار إال أن هذه األرقام تقدم رؤى مهمة يف- البيانات محدثة
Table 8.12 A region's interest in news stories about itself, as a percentage 

of all news received 

Australia and New Zealand 56 

Eastern Europe 80 

Japan 78 

China 64 

Middle East 85 

North America 80 

Southern Africa 80 

Latin America 92 

Western  Europe 63 

Source: Adapted from Stevenson (1994)  
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عىل ما قد تراه الثقافات الفرديـة مـن القليـل الـذي يؤثر وضع أجندة األعامل الدولية إن 
يف هـذا  -بصـفة خاصـة  -ٍّ والذي يعد مهـام بالنسـبة لهـم، وتقـع األزمـات اإلنسـانية ،هتختار

 عـىل أيـدي (Tutsi) لفصـائل التـوتيس 800٫000 ا كانت تحدث مذبحة الــفعندم. التصنيف
ــو  ــاملي ل - (Hutu)الهوـت ــث الـع ــز الـب ــية مرصع أورـك ــىل قـض ــار ـع ــ. ج. ألخـب  ونسمبـس

)(O.J.Sumpson . ـدا 6. 8نالـحـظ ـمـن الـشـكل ـة ـعـن راوـن  ناـلـت اـهـتامم الـبـث ،أن الكتاـب
  . عندما وصلت أزمة الالجئني إىل الذروة،اإلخباري

Table 8.6 languages on the Internet 
Per cenr of all Internet users 

29.9 English 
14.0 Chinese 
. 8.0 Spanish 

7.9 Japanese 
5.4 German 
5.0 French 
3.1 Porcugese 
3.1 Korean 
2.8 Italian 
2.6 Arabic 

18.2 Rest 
Source: US National Virtual Translation 

Center (http://www.nvtc.gov/). 

 التـي تعمـل عـىل توزيـع األخبـار عـن مـا -  العامليـةرئيسـةتظل ملكية وكاالت األخبار ال
 فـإن ،يف توزيـع األنبـاء اإلنرتنـت  أهميـةزداد طاملا تـلكن و، قيد االحتكار- يحدث يف كل بلد

  .سوف تتغريطبيعة هذا االحتكار 
  :وكاالت األخبار وتجميع األخبار

 وتضـع ،ص اإلخبارية من كافة أنحـاء الكـرة األرضـيةتعمل وكاالت األنباء عىل جمع القص
عـىل تشـتمل هـذه األخبـار . األجندة لالختيار املحتمل لألخبار املتوفرة ملنافد األخبار املحليـة

 واالثنتـان ، من أجل الصحف واملجـالت الصورلقطات، والتليفزيون الصورة املتحركة من أجل 
ورويـرتز، ووكالـة األنبـاء ) UPI(برس إنرتناشيونال  يتداوقد هيمنت يون. لكرتوينًمعا للبث اإل

  .هذا التدفق اإلخباري يف الكرة األرضية عىل - )AFP(الفرنسية 
 ن ظـهـور ـجـامعي األخـبـار يف بيـئـةإ (Chris Paterson, 2006)تـقـول ـكـريس بيرتـسـون 

ناك شـك س هولي. يعد إشارة عىل استمرار الهيمنة عىل األخبار العاملية من قبل قلة ،اإلنرتنت
ـمـن % 23 ـقـال ؛ حـيـثبـيـة تتوـصـل إىل األخـبـار ـمـن ـخـالل اإلنرتـنـتيف أن املجتمـعـات األور
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 :News aggegator)( األخبارجامعو

 وصف للمواقع أو محركات البحث التي تختار وتخزن األخبار مـن أي مكـان عـىليقومون بتقديم

 .اإلنرتنت

يف % 42نهم يدخلون عىل األخبار من خالل اإلنرتنت، ووصل العـدد إىل إ 2001األمريكان عام 
  .)Paterson, 2006 (2004عام 

كـان النـوع . نت كان هناك نوعية مهيمنة من مقدمي األخبار عىل اإلنرت2001بحلول عام 
أول  )Yahoo( وكان ياهو ،األول هو التكتالت الكبرية التي مترر محتوى وكالة األنباء للجمهور

أمـا النـوع .  مع وكالة األنبـاء الربيطانيـة رويـرتزعالقة -ات ييف منتصف التسعين -كة تقيم رش
 هـذا ،نبـاءمحتـوى وكالـة األو ،نو الـذي كتبـه صـحفي،الثاين فقد جمـع بـني املحتـوى األصـل

  .ونيويورك تاميز) يب يب يس(النموذج متثله الـ 
  
  
  
  
  

 أو محركـات البحـث التـي تقـوم باختيـار ،ظهر مصطلح جامعي األخبـار ليصـف املواقـع
يـاهو إىل أن تكـون  ووتخزين ووصل األخبار من أي مكان عىل اإلنرتنت، انتهت جوجـل نيـوز

رفـع اىل  أدى ،ادة إنتاج محتوى وكالـة أنبـاء لألخبار من آالف مصادر األخبار، ولكن إعجامعة
 دفع جوجـل أتعـاب األخبـار التـي تـمتـ مل ؛ حيـث2005 قضائية ضد جوجـل يف عـام ىدعاو

جوجل من أجل دفع ) AFP(قاضت وكالة األنباء الفرنسية و ،اءإنتاجها مبارشة يف وكاالت األنب
عطـاء إ ووافـق عـىل ،خبارهاأزاح جوجل أ و،ق حقوق امللكية الفكرية لخر؛ مليون دوالر16٫5

كان موقف جوجل أن عنـاوين األخبـار ). Cozans, 2005 (خبارهاأالوكالة مناذج من محتوى 
 عىل الـرغم مـن أن هـذا لـيس هـو الحـال يف الواليـات ،ليست محمية مبوجب حقوق النرش

 عـىل مواقـع AFPحتوى مل و وصالتأوضعهم لينكات ن إًجوجل أيضا موقع ويقول . حدةاملت
تـرى املحـاكم ن ، وهـو مـا يزيـد احتامليـة أAFP يجلب الربح وليس الخسارة لـAFPالء عم

  .)Paterson, 2006(األمريكية أن جمع األخبار هو استخدام عادل للامدة املنسوخة 
 مـن مسـتخدمي% 64  فــ؛يذهب غالبية الجمهور لجامعي األخبار أو الخدمات اإلخبارية

يس إن ( القـومي مثـل الــ التليفزيـونخلون عىل موقع أخبار تحدة يديف الواليات املاإلنرتنت 
  أو جوجـل  يدخلون عىل جامعي األخبار مثـل يـاهوو% 39، كام أن )إم إس إن يب يس(أو ) إن
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)Harigan, cited in Paterson, 2006 .( أعـىل خـدمات إخباريـة يف  13. 8يوضـح الجـدول
  .الواليات املتحدة

Table 8.13 Top online news services in 
 

the United States
 

Audience Corporation 
52,873,000 Microsoft 
45,069,000 Google 
44,111,000 Yahoo! 
40,895,000 Time Warner 
21,118,000 New York Times Company 
20,867,000 News Corp. Online 

يف أيـدي  ، اإلنرتنتنجليزية عىليستنتج بيرتسون أن هذا سوف يرتك عامل األخبار باللغة اإل
 إف ، مبا يف ذلك رويرتز وإيه يب وإيه، تقوم بعمل تقارير عاملية مكثفة،أربعة مؤسسات فقط

 MSN وCNNالــ  مثـل ،ًوقليل آخرون يقومون أيضـا بعمـل تقـارير دوليـة «، ويب يب يس،يب
رية ورشكـات ، عالوة عىل بعض القلة من الصحف الكبـGuardian و الـNew York Timesو

  .)2006(» ً وغالبيتهم ال يقدم تقاريرا دولية أصلية،البث
  :املتمرد واإلعالم الراديكايل

 ألنهـا ؛ متيل إىل أن تكـون لطيفـة،نتج عن احتكار خدمات األخبار العاملية أخبار متجانسة
  .ًجعل نطاق من الجمهور املحيل سعيدالتسعى 

ً إال أن هنـاك أيضـا ،امهـري األخبـار الحديثـةوعىل الرغم من شعبية جامعي األخبار بني ج
  . يجذب جامهري أخبار عىل نطاق واسع،متمرد وإعالم راديكايل

 إلـعـالم اٍّ إخبارـيـاًباعتبارـهـا موقـعـغريـبـة نـسـب ب )Indymedia(فـقـد ظـهـرت إندميـيـديا 
) املركـز اإلعالمـي املسـتقل( تأسست إندمييـديا .)Jankowski and Jansen, 2003(راديكايل 

وتأسـس . 1999يف سـياتل عـام ) WTO(تيجة لالحتجاجات أمام مؤسسة التجـارة العامليـة كن
ومنـذ . ةوثائقيـال هاتفيـديوالاملوقع لتوزيع األخبار املستقلة عن ما كان يحدث، مبا يف ذلـك 

  . لها جامعاتها التي تأسست يف كل أنحاء العامل،ذلك الحني ظهرت إندمييديا كظاهرة عاملية
   اً منوذـجـأـتـونـمـن ) Jankowski and Jansen, 2003(ـسـيك وجانـسـن تبـنـى جانكووي

   تان اللـتـان متـيـزانرئيـسـوالـسـمتان ال. 14. 8الـبـديل اـلـذي يوـضـحه الـجـدول  اإلـعـالم لوـصـف
ـديلاإلـعـالم  ـاج،الـب ـة اإلنـت ـة عملـي ـة وجامعـي ـب، ـهـام دميقراطـي ـزام بالتجرـي ـارن .  وااللـت   ويـق
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 كام هو موضح ، والروح،كل التنظيمي إلندمييدياجانكوويسيك وجانسن هذا النموذج مع الهي
  .15. 8يف الجدول 

Table 8. 14 Typology of alternative media 
Product   
Radical formulation of political, social and cultural positions 
Redefinition of traditional news values 
Innovative presentation through language and illustrations 
Adaptation  of conventional  production technologies  process 
New modes of media distribution 
Redefinition of copyright and use regulations 
Transformation  of conventional journalistic  roles 
Horizontal organizational structures and working networks 

Table 8. 15 Typology of lndymedia features 
Policies and Principles  
Collective ownership and management 
Open access 
Transformation  of copyright and use regulations 
News construction and production 
Redefinition of news 
Transformation of conventional codes of news production 
Limited editorial restriction 
Involvement of non-professionals 
Fusion of standard one-way publication with interactive communication 
Contextual components  
Distribution via electronic networks 
Intertwining of local and global issues 
Emphasis on movement-based news, demonstrations and protests 

 واحدة من الدعاية إلندمييديا، وبرصف النظر عـن النجـاح أو الفشـل 7. 8ويوضح الشكل 
الحـديث يقـدم االحـتامل  اإلعـالم ً يبـدو واضـحا أن- الذي قد تحققه إندمييـديا يف املسـتقبل

 يف مناقشـة معـارصة عـن اسـتخدام) Boler, 2008 ( انظر بولر،للتعبري عن التفكري الراديكايل
  .يل الحركات السياسية واالجتامعيةوين يف تشكاإللكرتاإلعالم 

Table 8.7  Modernization 
1- Western societies as a model emphasis 
on economic growth 
2-  Causes of underdevelopment inherent 
in the countries themselves 
3- Focus on the nation state 
 4- Emphasis on individual freedoms 
5- Mass media accorded a central role in 
the development  process 
 6- Vertical pattern of communication 
from the elite to the people 

  :ملخص
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 ، تهيمن عـىل الكثـري مـن التوزيـع العـاملي لألخبـار،أصوات مؤسسية اإلنرتنت يوجد لدى
بعض من هـذه .  من خالل إمكانية تواجد صوت بديل،لعامليا اإلعالم  تم تحويل ساحةلكنو

  . إندين أكرث استقاللية مثل شبكاتو وآخر،ثله أتباع مثل الجزيرةمياألصوات 
بالتشـويش الثقـايف والسـيايس، ولكـن غالبيـة متصالن  املتمردالراديكايل و اإلعالم قد يكون

 مـع ،)contra-fl ow) Boyd- Barett and Thussu, 19992 عملـه هـو التـدفق العـكيس
ًهدف أكرث تحديدا ودواما، وهو بالطبع أمر أكرث صعوبة بكثري   مسـتقالٍّاٍّ إعالميًا أن تدير مركز،ً

حـول اإلمكانيـات إىل صـوت األفـق اإلعالمـي  لكـن و.يف أنظمة حاكمة سلطوية وديكتاتوريـة
الميـة مسـتقلة أسست مواقع إع» ليست حرة«العديد من الجامعات يف أنظمة كام أن  ،بديل

  .تواجه املخاطر
 لـيك تصـف أو ؛-  وسـوف تسـتمر يف الظهـور- زالت تظهر عىل السطح جمـل جديـدة ال

يقـدم آنهـاير وآيرس . »االقتصـاد الثقـايف «:من هذه الجملة، ملتحلل العالقة بني الثقافة والعو
(Anheier and Isar) العالقـة عىل أشكال » مؤرش الدعاوى« يف مجموعتهم ما يطلقون عليه

كثـري مـن  منـاذج الحداثـة واالسـتقالل عـىل سـيطرتلكـن  و.. (2 ,2008)ةبني الثقافة والعومل
رأى أصحاب نظريات التحـديث أنـه كـان . التحكم اإلعالمي الدويل املبكر والخطاب األكادميي

ل الغـريب إىل الـدو اإلعالم  ودخول، ارتبطت باإلعالم والتنمية-  تشبه القانون- يوجد إجراءات
أمـا . »تنمـو« وسوف يساعد تلك البالد عـىل أن ،كان ينظر إليه عىل أنه يشء جيد» املتخلفة«

 كـان -  فيام يتعلق بالحداثة- يةرأوا أن وجهات النظر األوربفقد  ،أصحاب نظريات االستقالل
ـديها ـار لإلـل ـي، واختـص ـتعالء عرـق ـة اـس ـة الثقافـي ـة والهيمـن ـة الثقافـي ـامن . مربيالـي ورأى دورـف
  .مربيالية الثقافيةتعمل كوسائل لإل اإلعالمية  أن النظم-  عىل سبيل املثال- الرتوماتي

 ألن الهويات القومية والعرقيـة أصـبحت ؛ يف هذه الحواراتاٍّيصبح مفهوم الثقافة جوهري
 تليفـونأكانت عىل شكل تجـاري أو  سواء ،املهيمنة اإلعالمية  التدفقاتمتحوهل . عىل املحك

 فكـرة التـدفقات القوميـة واملحليـة؟ وكـام حـاول أن يعـرض املؤلفـون، فـإنأخبار الثقافـات 
ً بعيدا عـن الرتكيـز نة الثقافية، ولكن كان هناك تحول يف الخطاب عن الهيماملهيمنة مل تختف

   مـن - فقط عىل االنتهاك األجنبي للحدود القومية، وأصبح التمكني املحتمل للجمهور املحـيل
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  .ً جزءا من الخطاب واملامرسة- يل والتشويش الثقايف أو أي وسائل أخرىالراديكا اإلعالم خالل
 كنتيجـة لالسـتياء مـن ؛وجاء الطلب عىل إيجاد نظام جديد عاملي للمعلومـات واالتصـال

يـزال  الو ،االختالالت يف التدفقات العاملية لألخبار، ونقص يف احرتام الهوية الثقافية للشـعوب
ليس فقط لدى األمم والثقافات الغربيـة التـي و  للجميع،القضايايتبقى اآلن العديد من هذه 

  .تسعى إىل صوت مستقل
  :ًيف نهاية هذا الفصل يجب أن تكون قادرا عىل

  .مناقشة مفهوم الثقافة يف إطار التواصل بني الثقافات
وجـد يوجد أو ال ي، حيث ها والتعرف عىل إطارات،مربيالية الثقافيةتقييم الجدل الخاص باإل

 . من خالل اإلعالمأثري ثقايفت
 .التعرف عىل أصوات بديلة يف املشهد اإلعالمي العاملي واملحيل

  :املوضوعات األساسية
وتبـدو الثقافـة . يف كل النوايـا واألغـراضحقيقة نها أ إىل حد ،الثقافة متأصلة فينا: الثقافة

ونحـن . يف مامرسـتناتحـدد مـا نفعلـه  -يف الوقـت نفسـه  -عىل أنها طبيعية وعادية، ولكنها 
 ومامرسات كام نفعل مع بيئتنا الحقيقية، ويحاول التواصل بـني الثقافـات ٍنعطي الناس معان

 وسبل أفضل لالتصـال ،يف جوهره أن يصل إىل سبل أفضل لفهم الثقافات املختلفة غري ثقافتنا
املختلفـة  ملحاولة تحديد األبعـاد ؛محاولة مبكرةوكان عمل جريت هوفستيد . ع عامليكمجتم
الجامعية /  وأبعاده التي تحتوي عىل الفردية. وكيف أنها أثرت عىل االتصال والسلوك،للثقافة

 قد ال تكون أمثلـة كاملـة لكيفيـة عمـل الثقافـات -  وتفادي الشك،األنوثة/بعد قوة الذكورة 
افـات وبعـض الثق. املختلفة أو رد فعلها، ولكنها أدلة الختالفـات حقيقيـة يف أسـلوب اتصـالنا

بعـض الثقافـات تقـدر كـام أن  ، واختالف املجموعة له أولوية عـىل الفـردع بسياق عال،تتمت
ً الثقافات املختلفة لديها أيضـا أسـاليب مختلفـة لالتصـال، ومـن والفردية أكرث من الجامعية، 

ـة يف الدراســات -الرضوري  ـة  - اإلعالمـي ـة الثقافـي ـم أهمـي ـة كوســيطأن نفـه ـأثري ،الثقاـف  وـت
   .فات االتصالية عىل التفسرياالختال

ـاملي ـدفق الـع ـة : الـت ـتمل العوـمل ـدها األدىن  -تـش ـلع  -يف ـح ـالم والـس ـبكات لإلـع ـىل ـش   ـع
   ، وميكـن أن تختلـف يف مـداها وكثافتهـا وإيقاعهـا وتأثريهـا، عابرة للحـدود الوطنيـة،والناس
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 - املثـال عـىل سـبيل -ويف هـذا الفصـل .  التـدفقات بـني الـبالدأن تحـدد بعـضومن املمكن 
 ومـن حيـث املـدى والكثافـة . الـدويلالتليفونار التدفقات التجارية وحركة استعرضنا باختص

يقلل  ميكننا أن نرى أن األمم متيل إىل أن تتاجر وتتصل مع بعضها البعض عىل نطاق ،واإليقاع
ملسـتوى يبـدو أنهـا يف أيـدي قلـة عـىل ا اإلعالميـة ًأيضـا، امللكيـة. من زيادة األرضار الثقافيـة

ومـن .  ومركزة يف عدد قليل مـن الرشكـات، من خالل وكاالت األنباء وجامعي األخبار،العاملي
مربياليـة  تعمـل عـىل دعـم حـوار اإلة،املركـز اإلعالمية الواضح أن التدفقات املهيمنة وامللكية

 لكـن و.العامليـة اإلعالميـة  وعـىل وضـع األجنـدة،ا الشعوب األغنىه التي تهيمن علي،الثقافية
تتغري الصورة عندما ننظر إىل التدفقات العكسية والتابعة، فاملجموعة اإلخباريـة مـن الطبقـة 

 واسـتطاعت أن -  غـري مملوكـة للواليـات املتحـدة وال أوربـا الغربيـة-  مثـل الجزيـرة،الثانية
األغنـى، ، واإلعالم املستقل القائم ال ينسخ أجنـدة األخبـار العامليـة للـدول اٍّ عامليًاتؤسس تأثري

 للتعبري عن االستياء يف الدول األغنى، حتى عنـدما تـم ًاليويعد التشويش الثقايف والسيايس سب
 كام هو ، ميكننا أن نجد مقاومة- تصميم الحمالت اإلعالنية الدولية للتأثري عىل الدول األخرى

  .يات املتحدة يف حملتها عن وقف عقوبة اإلعدام يف الوال،الحال مع الرشكة اإليطالية بينتون
  :أسئلة للنقاش

حرض لقاعـة الدراسـة أ و، ومـنخفض مؤسسات ذات سياق ثقايف عـال ابحث عن مواقع-1
 أو ، بالسياق العايل واملـنخفض للثقافـةأي منها تأثرإذا كان  -بأي طريقة  -ناقش .  منهاأمثلة

  . أو أي يشء آخر، فيام يختص بتصميمها،بسياق االتصال العايل أو املنخفض
حرض أمثلة لقاعة الدراسة عن تأثريها وأ ، ابحث عن أمثلة للتشويش الثقايف أو السيايس-2

  .أو فائدتها كأداة لالحتجاج
 ما هو منوذج العوملة الذي ترى أنه ميثل ما يحدث؟ هـل ميكنـك أن تجـد أمثلـة تؤيـد -3

  وجهة نظرك؟
هـل . يها ولغتهـا لقد تم استخدام الرببر كمثال عىل ثقافـة تحـاول الحفـاظ عـىل ماضـ-4

الحديثة لدعم  اإلعالم تستطيع أن تجد أمثلة أخرى ملجموعات ثقافية حاولت تبني تكنولوجيا
  قضيتها؟
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ملا نراه ونسـمعه يف أخبارنـا القوميـة والعامليـة؟ هـل  اإلعالمية تتحيز امللكية  هل فعًال-5
  العاملية للمستقبل؟لصحافة ا ، ويعد دليلأكرث أمانة يف مدخله لألخبار» املواطن املحرر«

القفـزات حرض إىل قاعة الدراسة ما ترى أنها أمثلة للتآكـل الثقـايف واإلحـالل الثقـايف وأ -6
  .الثقافية

* * *  
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  الفصل التاسع
   والهندالصني

  
   :سوف يستعرض هذا الفصل

  .التجارية كام تطبق عىل الدول والعوملةالعالمة فكرة 
 .والتغيري االجتامعي اإلعالم ن أجل فهم م؛أهمية الطبقة االجتامعية

 . وأهمية الهند والصني للسينام العاملية،مناقشة عوملة السينام
يف هـذا .  عـن طبيعـة التغيـري الثقـايف يف عـامل العوملـةٍّام مهوجدنا يف الفصل الثامن جدًال

ثرا بـاإلعالم  تشـاركتا وتـأ،نتميـان للغـربتني ال تالفصل، نتناول الهند والصني كثقافتني أساسـي
  .العاملي

ٍّرسعان ما سنجد أننا ليك نضع فيلام سينامئيا نا« ًا نجاحا مبهـراًجحً  فإنـه يجـب أن نجـد - ً
   .)2002املخرج السيناميئ الهندي شيكار كابور، (»  لتوم كروز يف الهند أو الصنيمثيًال

ة لجمهور الفيلم  يف الطبيعة املتغري-  الذي عمل يف نظامي بوليوود وهوليوود- فكر كابور
العاملي، وأنواع األفالم التي سيتم إخراجها لـذلك الجمهـور، وسـجل كـذلك نقطـة عـن حجـم 

 وقد تحول تنبـؤ كـابور ،الجامهري يف أكرب شعبني من شعوب العامل قاطبة، وهام الهند والصني
  .إىل حقيقة

سـينام عني لل مشـج-  عـالوة عـىل الجمهـور الهنـدي يف أملانيـا- صارت الجامهري األملانيـة
األملاين أفالم املخرج شاه روح خان باللغـة الهنديـة، كـام  التليفزيونالهندية، وتعرض شاشات 

إنهـا خـربة متواضـعة يل، مل «: يلتفون حوله عندما يزور أملانيا، ورصح خان لـهوليوود ريبـورتر
بهـذا الشـكل  ويحب الفيلم الهندي ،ًأتخيل ذلك أبدا أن جمهور ال يعرف لغة بلدي أو ثقافته

)Advaui, 2008(.  
والتكنولوجيا الهندية والصينية مع الغرب وثقافته تاريخ طويل؛ ففي عام  اإلعالم ولتداخل

 ، يطوفان العامل لبيع سـينامتهم يف بومبـاي وهام، توقف موريس سيستيه األخوان لومري1896
ض يسـتهدف وعرضا بعض اللقطـات السـينامئية يف فنـدق واتسـن، وكـان اإلعـالن عـن العـر

ـة ـني يف املديـن ـانيني املقيـم ـة ،الربيـط ـة باللـغ ـة الناطـق ـطة الهندـي ـة املتوـس ـن الطبـق ـة ـم    ونخـب
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ٍّمل تكن توجد إشارة بأن السينام سوف تصـبح هاجسـا قوميـا يف الهنـد يف غضـون . اإلنجليزية ً
ستوديو يف ناسيك، وهي مدينـة حجـيج يف أفاليك . ج.أسس د، 1913 وبحلول عام .عدة أعوام

 التـي تعتمـد عـىل العـادات الثقافيـة ، مـن أفـالم امليثولوجيـااً نوع،امل ماهاراشرتا يف الهندش
 أنشأت حكومة لجنة التحقيق 1927ويف عام . زالت شائعة حتى يومنا هذا الهندية الرثية، وال
 التي أجرت دراسة مفصلة عـن مـدى السـينام يف الهنـد، ويف غضـون فـرتة ،السيناميئ الهندية

وكانت سينامت شـنغهاي يف . جيزة صارت السينام إضافة مهمة للمزيج الثقايف الهنديزمنية و
ـمـن اإلنـتـاج الـسـيناميئ األـمـرييك املـسـتورد، وـكـان املـشـهد % 90ات تـعـرض ـحـوايل ـيـالعرشين

  . من الثقافتني الصينية واألمريكيةًاالسيناميئ خليط
ة، إال أنهـام مل يـتم االعـرتاف ومهام كان عمق وإنجازات ثقافتي السينام الصـينية والهنديـ

ً نظرا ألنهام خارج إطار الثقافات القوية السائدة يف هوليـوود، فقـد ؛بهام عىل النطاق العاملي
 مـن املمكـن تجاهـل سـينام الشـعوب ،جعلت قوة نظم التوزيع املتكاملة الرأسية لهوليـوود

رية، وعلينـا عنـد إجـراء  عـن الرؤيـة االسـتعامويرتبط هذا األمر بسؤال أكـرث شـموًال. األخرى
سـيام عنـد وصـف التـأثري   وال، أن نضع هذا العنرص يف اعتبارنـا،والسينام اإلعالم دراسات عن

مربيالية واالستعامرية هام من املهم أن نعرف أن اإل. والرثوة املتعلقة بصناعات إعالمية بعينها
االسـترشاق، ) 2003( سـعيد اللتان قدمتا الرؤية التفسريية آلسيا، وهذا هـو مـا أسـامه إدوارد

  . عالوة عىل االعتامد السيايس للثقافات،وقد وصف سعيد علم الجامل
 مـع - ً جنبـا إىل جنـب- جدير بالذكر أن الهند والصني صارتا اآلن القوى املصـنعة الكـربى

اتساع الطبقة االجتامعية الوسطى التي تدعم حجتهم بأنهم قادة العـامل الناشـئة يف مجـاالت 
الصني تعد أكرب مصنع ومصدر يف العامل للسلع االسـتهالكية، كـام أصـبحت الهنـد أكـرب عدة، ف

 اآلن يـدعم قنـواتهم ني وإعـالم الـدولت،مقدم خدمات يف مجال الحاسبات والخـدمات املاليـة
 ورشائـح مهمـة مـن هـذا الشـعب ،ًتقريبا) ًالهند والصني معا(االتصالية لنصف شعوب العامل 

  .ع منو هذه االقتصادياتيزدادون ثراء وقوة م
  :ملحة عامة عن الصني والهند

ن، ويختـلـف ً وـهـام تقريـبـا نـفـس تـعـداد الـسـكا،متـثـل الهـنـد والـصـني أـكـرب ـشـعوب الـعـامل
 بينام تطمح الهند ،تزال ناشئة يف هيكل السوق الحرة  فالصني ال؛ مهمةاقتصادهام يف عدة نواح

  تواجـد عنـارص التكامـل الـذايت لـديها، ويوجـد يف  عىل الرغم مـن ، كامًالاٍّ حراًألن تكون اقتصاد
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 يتجسـد يف الهجـوم عـىل رشكـات الرمـوز ،الهند نشاط سيايس قوي ضـد الرأسـاملية الغربيـة
 بيـنام ، مثل كنتايك وماكدونالدز، ومع ذلك فالهند دولة دميقراطية،)الواليات املتحدة(الغربية 
ووضـع  ، اإلعالمري مهم من الدولة يف تطولهند تدخليف اوكام سرنى كان . يست كذلكالصني ل

 وإن كانـت ،أسس للحد من التأثري اإلعالمي األجنبي، أما الصني فإعالمها عليه هيمنة حكومية
  حيـث يختـار الشـعب أشـكاًال،قوى السوق املوجودة اآلن تدفع ببعض التغريات يف املحتـوى

عـىل ىل املسـتوى املؤسـيس نشـاط ًكان يف الصني أيضا ع. وأساليب جديدة للرتفيه واملعلومات
ً اسـتعدادا ؛ات ويف مطلـع القـرن الواحـد والعرشيـنيتكتـل يف نهايـة التسـعينقدر كبري من ال

 وكـان دخـول. 2008للدخول كعضو يف منظمة التجارة العاملية، ومن ثم استضـافة أوليمبيـاد 
 السـبل التـي سـعت  ويف، يف إقامـة مسـاحات إعالميـةاٍّ أساسـييف كال البلدين عـامًالاإلنرتنت 

  .البلدين من خاللهام للسيطرة عىل االتصال
ٍّاختالفا جوهريا يف كال البلدين اإلنرتنت تختلف أشكال    .)2. 9 ( كام يتضح من الجدول،ً

Table 9. 2 Brief country comparison of Internet use, China and India 
India China   
2,000 2,000 1993 Internet users 
4,000 14,000 1994  

10,000,000 23,000,000 2000  
15 29 High school and below Education of Internet users 
9 30 College  
37 39 Bachelor  
39 2 Postgraduate  
2 14  Average weekly Internet use 
    

77 70 Male Gender of Internet users 
23 30 Female  
61 56 Under 24 Age of Internet users 
28 35 25-39  
11 9 Over 40  

Sources:NUA Internet surveys; CNNIC (2001);Euromonitor estimates 
(www.euromonitor.com/); World Bank (www.worldbank .org). 

 لإلنرتنـت مقارنـة ًئاي بطاً شهدت انتشار،الهند الدميقراطيةقد يكون من السخرية أن دولة 
  فـإن لكـل دولـة حـوار مـع،وعىل كل حـال. تمع يغلب عليه الطابع الرقايب وهي مج،بالصني
 بغـرض تحقيـق ؛ً وغالبا ما ترتبط هـذه الحـوارات،ي ترغب يف تبنيه ويف استخدامهذالاإلعالم 

 حيـث إنهـا أدت إىل املوقـف ؛ نحتاج لتحديدهاهناك عدد من النقاط التيو ،الهوية والهدف
  :الحايل
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ٍّيف الهند جزءا مهام مام يقال عنه تركة استعامرية أو  اإلعالم  ميثل-1  مربيالية، فقـد دخـلإً
 لخدـمـة مـصـالح الـسـادة ؛ـعـىل أـيـدي األوربـيـني -يف غالـبـه  -وتـطـور وـتـم تـصـميمه اإلـعـالم 

 ، للدعاية للقضـايا املختلفـة؛املختلفة اإلعالم لاملستعمرين، وظهرت الثقافات املحلية يف وسائ
عـىل غلـق بعـض  -يف بعض األحيان  -مربيالية، وقد اشتمل هذا وعىل رأسها االستقالل عن اإل

  .وسائل اإلعالم
بـل الذي مرت بـه الهنـد، نفسه مل يكن لديها ماض استعامري عىل النمط فإنها  الصني اأم

. من قبل األوربيني وأمريكا يف مطلع القرن التاسع عرشكان هناك احتالل جزيئ لبعض املوانئ 
 ومحاوالت السـتعامر الجنـوب أثنـاء الحـرب الصـينية ،وكان هناك احتالل ياباين لشامل الصني

 اإلعـالم ات، وصـارت وسـائليـات وخالل الحرب العاملية الثانية يف األربعينياليابانية يف الثالثين
  .ًاملحلية أصواتا للمقاومة

واإلعـالم الجديـد عـىل تكنولوجيـا خرجـت مـن  التليفزيـوند الصحافة والراديو وتعتم -2
 وتـم تصـديرها لبـاقي أنحـاء ،الثورة التكنولوجية التي بدأت يف الغرب يف القرن التاسـع عرش

  .العامل
ًاآلسيوية العديدة مل يكن أبـدا موحـدا  اإلعالم  من املهم أن نتحقق من أن بناء ساحات-3 ً

ىل الظروف الفعلية القامئة يف إً مستندا ؛ًولكن هذا الكيان ظل متغريا مبرور الوقتًأو متناغام، 
مل إنتاج صـحافة محليـة لتح وما إذا كان هناك نخبة أصلية مستعدة ،أوقات التطور القومي

  .عىل سبيل املثال
  إال أنـه لـيس بـالرضورة،العـريب اإلعـالم سيوي يتشابه مـعاآل اإلعالم  عىل الرغم من أن-4

  . نفسهيخدم الهدف
 ، فهـو يتطلـب تكنولوجيـا غاليـة الـثمن؛ً تأسيس ساحة إعالم قومية يعد مصدرا مكثًفا-5

 حيـث يكـون لديـه فـائض ؛ عالوة عىل قدر من الرخاء،ونخبة متعلمة إلنتاج واستهالك املنتج
  .فزيون مثًاليل إلنفاقه عىل راديو أو تلمن املا

ـة يف-6 ـات قومـي ـع هوـي ـل ـم ـدما تتعاـم ـدث  عـن ـذلك نتـح ـا ـب ـة، فإنـن ـة وعاملـي ـر دولـي    أـط
 والتـي ، وهي نظرية من أكرث النظريـات املـؤثرة يف مجـال القوميـة،»مجتمعات خيالية«عن 

. »املجتمعات الخياليـة«يف كتابه )  (Bendedict Anerson, 1999ندرسونأاقرتحها بنديكيت 
  فـصـل األول والفـصـول وتتواـفـق فـكـرة املجتمـعـات الخيالـيـة ـمـع ـمـا دار ـمـن مناقـشـات يف ال
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مبجرد أن تعرف ثقافة مـا . الالحقة عن العوملة، عىل األقل، مع مدى الشبكات وكثافة الروابط
 وتالحظ وجود روابط بني ، وخصائص هويتهارئيسة وتبدأ يف فهم األشكال ال،كر ثقافة أخرىذت

  . الثقافتني عندئذ تبدأ يف مشاهدة تكيف وتغريات يف كالوأنتوسائل وجودها املختلفة، 
  :الصني

بكـني « كانت الصـني تسـتعد أللعـاب األوليمبيـاد بشـعار ،عند البدء يف كتابة هذا الكتاب
 متائم عىل هيئة مة التجارية لألوليمبياد خمس، وكانت تدعم العال»جديدة وأوليمبياد عظيمة

ء ًوقـد تـم وضـع فـود خصيصـا لبنـا). الطفل الجيد واملحظوظ(مبعنى » فود« وسميت ،دمى
السـياحة ومدينـة العالمـة « كـام أسـامها دونالـد وجامـاك يف كتابـه ،العالمة التجارية للصني

  .2007» التجارية
، ولكـن ةإن فكرة إشارة أو عالمة تجارية تشـري إىل سـمعة أو رمـز لهويـة ليسـت بجديـد

 ًالجديد يف األمر هو محاولة صنع عالمة تجارية للشعوب، وهو يشء غالبا ما يـرتبط بحمـالت
 وبـالنظر ، تجاه مفهوم دولة السوقة، لالبتعاد عن الدولالسياحة يف األصل، ويراه الكثري ممثًال

  :نرى ما ييل عن قرب إىل هذه الفكرة
الة لعالمـة تجاريـة مشـرتكة، وتتحقـق العالمـة التجاريـة املشـرتكة كني حمتثل أوليمبياد ب

 معينة لصورة من عالمـة إىل أخـرىل  تحويل أشكاامتاح لهي و،ن أو أكرثاعندما تتحالف سلعت
)Rao and Ruebert, 1994 .( ويشري جـون جامـاك)Donald and Gammack, 2007 ( إىل

 يؤسـس -  والذي ترتبط فيه املنتجات مبكان،أن موقع املنتج أو السلعة محل العالمة املشرتكة
ٍّرشوطا تحمل معنى عام كـن مل ي حتـى وإن ،، وهـو نـوع مـن عمـل عالمـة تجاريـة للمكـاناً

املكـان (ا لالثنـني ًملساواة يف العالمة يصـبح متسـاويوبالتايل فإن ا. ًاالرتباط منسجام مع املكان
، وباملثل، لو أن 2008، وبالتايل فإن بكني واألوليمبياد استفادا يف األلعاب الناجمة عام )واملنتج

  .عانيان كانا سي-  املكان والحدث-  ما حدث بشكل خاطئ فإن صورة االثننيًئاشي
، مبـا يف ذلـك السـينام وتتشكل صورة العالمة التجارية من خالل أنشطة التسويق واإلعالم

ووـسـائل االتـصـال املرئـيـة األـخـرى، وـهـي تـسـعى إىل تأـسـيس ارتباـطـات قوـيـة  التليفزـيـونو
 وتحديـدها باالرتبـاط ، وميكن تذكرها من خالل الكلمـة املنقولـة والخـربة املبـارشة،وإيجابية
  .أشخاص أو أماكن معينة وأ مبناسبات
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 يجب تسمية املدن كممثلني ملواصـفاتهم الذاتيـة والصـني ككـل، ومدينـة شـنغهاي : أوًال 
ً نجاحا يف هذا، فهي متثل مكانا بارزا يف فهرس مدن العـامل الـذي تـم وضـعه يف إنجلـرتا رثاألك ً ً

)Gawc index(ت شـنغهاي بـالرتكيز وقد اهتم.  متثل الرتتيب الثالث يف التسلسل؛ حيث إنها
مدينـة للمعـارض كتها التجارية يف اآلونة األخرية، كـام ركـزت عـىل دورهـا معىل صورتها وعال

نام يهذه الصورة شـجعت صـناع السـ. واملساحات الخرضاء، وعامليتها كمدينة خرضية حديثة
ناعة ًعىل تقدميها عند تصويرهم األفالم يف شنغهاي، ولكنها أيضا الروايـة التـي تصـدر عـن صـ

اإلعالن واإلعالم العاملي، والتي يوضع لها االعتبار إذا أقمت فيها كأجنبي أو شخص تنفيذي يف 
ًاملدن األخرى أيضا تقع تحت ضغط لتحدد نفسها كجزء مـن عالمـة تجاريـة جديـدة . املدينة

للصني املبدعة، ويف كل األحـوال، يـنحرص الهـدف يف ربـط التـاريخ والثقافـة والبنيـة التحتيـة 
 بأنشطة وصناعات إعالمية إبداعية، وبالتايل، فـإن كـل جـزء مـن ، وكل تلك املحاوالت،البيئةو

 لـذلك، فـإن .ًنشاط العالمة التجارية يتصل بربامج التغيري التي تجعل مـن هـذا األمـر ممكنـا
املجتعامت «  وهي مزيد من التكرار للـ،املدن وتخطيطها مهم يف تحقيق عالمة تجارية قومية

  .والحكومة واالقتصاد اإلعالم التي تدعمها صناعات» ةالخيالي
سرتاتيجياتها االتصالية داخل إلدعم  اإلعالم »الصني عالمة تجارية«يجب أن تستخدم  :ًثانيا

 املـسـاحات :ـسـرتاتيجيات االتـصـالية يف غاـيـة األهمـيـة عـنـدما تـكـونوـخـارج اـلـبالد، وـهـذه اإل
ٍّـقـدم وجـهـا قوـيـرـيـد أن ت ولـكـن الـصـني ت،ام مغـلـقتعـمـل يف نـظـاإلعالمـيـة  ًا وـصـدوقا للـعـامل ً

أن تـكـون هـنـاك روايـتـان مختلفـتـان لجامـهـري  -بـعـض األحـيـان  -الـخـارجي، ويعـنـي ـهـذا يف 
ًمختلفة، وأحيانا يعني هذا أن كل الروايات عن موضوع ما قمعت واحتكرت بشدة، وبالتـايل 

  .أهمية يقد تكون النتيجة خروج روايات مبتذلة أو خالية من أي محتوى ذ
 إذا أرادت أن ،يف كـل املجـاالت واملنتجـات» الصـني عالمـة تجاريـة«يجب أن تقـدم : ًثالثا

تحصل عىل مصداقية دولية، ولذلك، يجـب أن تكـون املنتجـات الصـينية آمنـة وموثـوق بهـا 
ًوإذا مل يـحـدث ـهـذا، ـسـوف تـظـل الـصـني مـصـنعا للـسـلع . ًومـصـنعة جـيـدا ورخيـصـة وكـثـرية

ا يف النظام االقتصادي لالخرتاع والتنوع اإلبداعي، وهنـا يكـون ً متساويًالرخيصة، وليس رشيكا
  .ًيف إدارة هذا الوجه للعالمة التجارية حاسام اإلعالم دور
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  ):ICTS(فزيون املجتمع الصناعي يتل
 العالمة تنفيذ - بهذا الفصل؛ ألن الدخول يف هذا اإلجراء )brand(ترتبط العالمة التجارية 

 هو جزء من اإلجراء اإلعالمي، وهو إبـراز هويـة الصـني خـارج - ملرسح العامليالتجارية عىل ا
 ويف الوقـت ذاتـه هوياتهـا الثقافيـة داخـل حـدودها الجغرافيـة ،حدودها القومية والعرقيـة

  .والسياسية
الصـينية  اإلعالميـة  الذي سيطرت عليه املساحات- فزيون املجتمع الصناعييلقد تحول تل

 التليفزيون، وقد أخذ  بالتوازي مع منوذج إنتاج السوق،ىل التشغيل التجاري إ- اتييف التسعين
مليـات  وهو مخصص للمجتمـع والع،تمعات الصناعيةفزيون املجيتل:  يف الصنياملشفر شكلني

ـدأ ـد ـب ـفرة، وـق ـة املـش ـعينالتجارـي ـة يف التـس ـز الحرضـي ـاءت تل يف املراـك ـات ييات، وـج فزيوـن
ات كرد فعل للتغيريات التي طرأت عـىل األحـوال السياسـية ية يف السبعينياملجتمعات الصناع
ية، وكانـت محطـات تقويـة  عندما ظهر أن املركز كان يطور قوة أيديولوج،والثقافية حينذاك

إلشـباع الدولـة  تقديم وسائل فعالـة : األول؛ يف وحدات العمل تحقق هدفنيالتليفزيوينالبث 
. التليفزيـون ة الطلب املتزايد عىل برامج تغطي: الثاين. فزيون مشفر بشكل رخيص وفعاليبتل

 ومتثل التحرك يف اتجـاه ،اتيوعىل العكس، كانت محطات البث التجارية نتاج لطبقة التسعين
وكان يتم احتواء املشاريع األيديولوجية يف النظام السيايس . تحويل الثقافة إىل سلعة يف الصني

وال متيل الربامج الثقافيـة . ضايا العامة الحالية من خالل خط قوي يف كل األخبار والق،الصيني
مة االتجاهـات ءا عىل مواًألساسية للحكومة التي تركز حاليإىل الخوض يف مواجهة السياسات ا

 والحاجة إىل استقرار عالقات ، مع الحفاظ عىل الرغبة يف تحقيق الرثاء،االجتامعية والتطلعات
  .الطبقة
 فـإن - داخليـة مشـكالت المة تجارية للصني يف خلقسرتاتيجيات تأسيس عإ تتسبب اموك

 قـد وضـعتً تخلق أيضا انشقاقات يف النظام، و،يف الصني التليفزيونتخفيف وتسويق سياسة 
ًجنبا إىل جنب مع سياستها التي تشـجع عـىل تشـفري الصـني عـىل نطـاق  -السلطات الصينية 

 وتقـدم مسـاحة ،ىل اإلقليميـة شـأنها أن تشـجع عـن بنيـة لالتصـال مـ- اتيواسع يف الثامنين
عمـل اللتجسيد التميز، ويف اآلونة املبكرة وقبل أن تبدأ محطات املقاطعات واملدن الكربى يف 

  ًملحتوى األجنبي، ومل يكن هـذا أمـرا اً فقد أدت أيضا إىل تدفق ، تدفق الربامج بشكل جيدعىل
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وتأثريات سياسية غري مرغوبة كانـت  ، ألسباب التلوث الثقايف؛مقبوال لدى املواطنني التقليديني
  .تأيت مع ذلك املحتوى

  :األغنياء يتحولون إىل الطبقة الثورية
أثرت الضغوط االجتامعيـة واالقتصـادية القادمـة مـن خـارج الصـني عـىل الطريقـة التـي 

. يشتمل عىل عالقـة الصـني مبنظمـة التجـارة العامليـةوالذي تتعامل بها مع االتصال واإلعالم، 
% 50 تسمح الصني باملالك األجانب باالستحواذ عىل نسبة تصل إىل - وعىل سبيل املثال - اآلن

التي تعمل داخـل الـبالد، وبالتـايل، أصـبحت الحكومـة الصـينية ملتزمـة  اإلنرتنت من رشكات
وبـدون سـخرية، أنشـأت الحكومـة . ً قيودا عليـه فيهيف الوقت الذي تفرض ، اإلنرتنتبتطوير

 ثـم تفـرض رقابـة عـىل ،مـن جانـب اإلنرتنـت التي تدعم تطـوير» علوماتوزارة امل«الصينية 
  .انتشاره واستخدامه من جانب آخر

 الحكومة الصينية يف سياسة االتصال، ويف املامرسة الفعلية تسلكهويأيت الحل الوسط الذي 
 وسـطى طبقـة وبالتـايل ألسـباب اجتامعيـة، فالصـني لـديها ، نتيجة ألسباب اقتصـادية؛للرقابة

سـتقرار اال يف النمو االقتصادي و، هذا الحل نفسهاموحة بارزة، ومصالحها هي مصالح الصنيط
  .جتامعي وبيئة اتصال للعملاال

  :الطبقة االجتامعية
  :إن ظهور خطاب الطبقة يف الصني يرتبط بحدثني يف تاريخ الحزب الشيوعي

   الصـني الشـعبية،  جمهوريـةحينام انترص الحزب الشيوعي وتأسست، 1949 يف عام :األول
 ,Apter and saich ( كام أسـامها أبـرت وسـاش -» الرابطة التفسريية«يف ذلك الحني حدثت 

ـالل الـشـيوعية للهوـيـة ـبـني ماوـيـة - ) 1998    حـيـث أـمـروا طبـقـات الفالـحـني والـعـامل ،ةينيـن
والروايـات  إلـخ، مـام أصـبح حقيقـة سياسـية، صـارت الكلـامت..  .ومالك األرايض واملفكرين

أما الحدث الثاين فهـو .  للحقيقة السياسية يف الصني اليومحامًال اإلعالم ، وجعل هذا منفعاًالأ
حتـى ظهـور الطبقـات االجتامعيـة ، 1978ٍّحديث جدا وتطور منـذ املرحلـة اإلصـالحية بعـد 

ً وأخـريا ظهـور هياكـل جديـدة ،الجديدة واالختالفات اإلقليمية، والذي ميلـك والـذي ال ميلـك
  .  وطـرق اختيـار أسـاليب حيـاتهم،لناس يف التذوق واإلحساس مـن ناحيـة أولويـاتهمناهج امل

   ، التعامـل معهـا كظـاهرة معقـدة يكـون ولكـن يجـب أنم،وهنا تربز أهمية الطبقة كتصـمي
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 يهتم باملال كـأهم عـنرص ، ومجتمع حديث، وبناء ثروة شخصية،تنبع من اإلصالح االقتصادي
  . الطموح الذي ميثل القيمة الجوهرية يف الحياة اليوميةيف تحقيق النجاح، عالوة عىل

ـا إىل حـد مـا، وبصـفة خاصـة إذا وضـعنا يف  إن مجال تصنيف الطبقة الوسطى يعـد هشٍّ
 Wang, 2005, Wangand(اعتبارنا أنه ال ميثل فقط االحـتامالت لالسـتهالك بشـكل واضـح 

Zherg, 2005(، فهـذه . الجديـدة» النخبة«تي متيز يف الحياة ال» للكيف«ً ولكنه أيضا التذوق
ًى إىل االستهالك املتذوق للسلع الثقافية، ولكنهم أيضا يظهـرون رغبـة يف تحقيـق عالنخبة تس

ً استنادا إىل مستويات الدخل املختلفة، عـالوة ،أفضل أسلوب حياة ممكن ألنفسهم وألطفالهم
املنبع مجرد  أكرث من ًئاقة شيمن هذا املنطلق تصبح الطب. عىل الوسائل والعالقات االجتامعية

  .واقعهم يف مجتمعهمملتخيل الناس ية مع كيف -بشكل وثيق  -واإلنتاج، وبذلك ترتبط 
الضوء عىل قضايا تكـوين الطبقـات يف ) Jia Zhanghe(تسلط أفالم مثل أفالم جيا زانجي 

تى تتمكن كل ح ؛ اإلعالماملجتمع الصيني، وتشري إىل أن قضايا هذه الطبقة يجب مناقشتها يف
، ثـراء  لـيس فقـط عـىل هـؤالء الـذين يـزدادون،األمة من تفهم كيف أن تأثري التحديث يؤثر

  .ًولكن أيضا عىل هؤالء الذين يعملون عىل جعل هذه الرثوة ممكنة
 مـن خـالل قضـية عـرض الخـربات : أوًال؛إن دراسة الطبقة مهمـة يف الدراسـات اإلعالميـة

 أن هـذه الطبقـات :ًثانيـا. و استعادة املجتمع الخيايل لألمة من أجل مساعدة خلق أ؛املختلفة
 أن الحكومـات تفضـل :ًثالثـا. املختلفة ليس لديها وصول عادل لإلنتـاج اإلعالمـي واالسـتهالك

  .طبقة أخرى يف صنع ودعم سياسة اإلعالم
 يف غايـة وهـي اللغـة، فهـذه القضـية ، اإلعالميـة يف الدراسـاترئيسـةهناك قضية أخـرى 

 عند الوضـع يف االعتبـار النطـاق واملجـال لتعـداد سـكانهم؛ فهـؤالء ،ية يف الصني والهنداألهم
 لديهم فرص أفضل يف تعليم أفضل، ويتحدثون ويفهمون ،الذين يحصلون عىل دخول مرتفعة

  .اللغة القومية بطالقة وباستمتاع
قـة عنرصيـة إن سياسة اللغة يف الصني تفضل منوذج اللغة القومية، وهذا يجعل هناك تفر

ضد األقليات الـذين يتحـدثون بلهجـات أخـرى، كـام أنهـا تقلـل مـن أهميـة القـوة الثقافيـة 
  . وتقوي الرابطة مع النامذج املحلية للغة الصينية،للريفيني
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  :الهند
لسـبب ايخـص  ،اتيات ومطلـع التسـعينيـكان هناك سؤال يفرض نفسه يف نهاية الثامنين

 وكوريـا ناليابـا(بات الخاصـة باللحـاق بـالنمور اآلسـيوية مل تستكمل املتطلالهند  الذي جعل
ومل تكن الصني حينئذ قد خطت بشـجاعة نحـو تبنـي ). الجنوبية وتايوان وسنغافورة وماليزيا

 لـه مـن أجـل تيجـة أن االقتصـاد الـذي كـان مخطـطالرأساملية التي حولت البلد، وكانت الن
كانـت الهنـد إذا وأنـه . اًمل يكـن كافيـ - 1947 ة املميزة منذ والذي كان السم- االكتفاء الذايت

 فمـن - ً ولعـب دورا أكـرث إيجابيـة عـىل السـاحة الدوليـة،ترغب يف تحقيق تقـدم اقتصـادي
  .الرضوري أن تتبع سياسة اقتصادية إصالحية

 ،، أدخلت حكومة األقلية برئاسة ماكاشينا راو إصالحات حذرة لألسواق املالية1992يف عام 
 وخلق طبقة وسـطى ،غيري يف السياسة االقتصادية، والذي حول االقتصاد الهنديوالتي تبعها ت

  ( ترتكز يف، مليون نسخة، والهند لديها صناعة برامج حاسبات مزدهرة300 حجمها ،مستهلكة
 ، عـالوة عـىل أنهـا مدينـة عامليـة، ومومباي أكرب موزع مايل عاملي)باد ودلهيأوهيدر بنجالور

 التـي خلقـت منـاطق ، مبا يف ذلك مدينـة كالكتـا الشـيوعية،يمية أخرىباإلضافة إىل مدن إقل
اقتصادية تشجع عىل االستثامر االقتصادي والتنميـة، عـالوة عـىل ذلـك، متـت تعبئـة التعلـيم 

وعىل سبيل املثـال، تقـوم الهنـد . يف كل من الهند والصني لدعم التنمية القومية بشكل عميق
مـن % 25 يف جنوب الهند تـدرب )التاميلنادو(، كام أن من مهنديس العامل% 25اآلن بتدريب 

 من خالل نظام جامعي معقد يف التعليم الجامعي، ويصـادف التحـول ،إجاميل مهنديس الهند
ن االقتصادي يف الهند تحرير ملوجات األثري، كام أن الصحافة الهندية تتمتـع بتـاريخ طويـل مـ

  . تقع تحت احتكار رصيح من الدولةاملوجات الهوائيةاالستقالل عن الحكومة، ولكن 
 اٍّ يوميـاًفالصحافة يف الهنـد تضـم قطاعـ وتختلف الهند عن الصني يف متتعها بصحافة حرة؛

يف و والهنـد ، تصـدر يف مومبـاي، والتـي)Times of India(نـديا إ يتمثل يف تاميز أوف ،اٍّصحي
 وعي قـوي يتمثـل يفيف كالكتا، كام يقوى هـذا عـىل قطـاع دوريـات أسـب  وستيسامن،شيناي

)(The Economic and Political weakly), (India Today . كام ورثت الحكومة الهنديـة
)"AIR" All India Radio(ِ  عن االستعامر الربيطاين، واستمرت الحكومة الهنديـة عـىل نهـج

 فزيـون الدولـة يفيواسـتمرار راديـو كـل الهنـد وتل. بـث يف الهـاالسياسية الربيطانية يف تحكم
  ا للحكومة حينئـذ، وبقـدوم بـث ً حيث صارا بوق،العمل تحت سيطرة وزارة املعلومات والبث
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 الرقابـة ضفكرت الحكومة الهنديـة يف فـروالهندية،  اإلعالم الفضايئ تحولت ساحة التليفزيون
 أصدرت املحكمة العليا ،الهندي اإلعالم عىل البث الفضايئ، ولكن يف حكم ميثل عالمة يف تاريخ

 وأن الحكومة ميكنها أن تنظمه ولكنهـا ال ،ات بأن األثري ملكية عامةيًلهندية حكام يف التسعينا
  .متلكه

 ،سبب ظهور طبقة متوسطة تزداد برسعـةب:  أوال؛الفضايئ لعدة أسباب التليفزيونوازدهر 
جـد تو: ًثانيـا.  الرتفيهـيالتليفزيـون من الرصف عىل مـا أطلـق عليـه ولديها املال الذي ميكنها

وكانـت .  ترغـب يف االسـتثامر يف هـذا االقتصـاد املتغـري،»واالس كابـل«رشكة محليـة تسـمى 
تقوم بالتقاط وتنزيل إشـارات فضـائية بشـكل غـري قـانوين مـن رشكـات البـث » واالس كابل«

وعـرف . رسوم  توزيعها من خالل الوصالت السلكية للمباين والشقق مقابلن ويعيدو،العاملية
 رشائـط  مثـل،ل عىل أنها سلطة التمويل يف عامل تكنولوجيا االتصال الجديـدةالناس واالس كاب

 وقامـت بتوفيقهـا لألغـراض التجاريـة خـارج ،يـة والفضـائياتالتليفزيونالفيديو واالشرتاكات 
سوق الهندي املحتمل أثبت أنه الحجم الكبري لل: ًثالثا. نطاق الشبكات الدولية املتعارف عليها

  . مثل روبرت مردوخ،لعاملية لرشكات البث امغر
 يف شـبه القـارة )Star TV(للتفاوض بشأن حقـوق البـث لــ ؛ 1997زار مردوخ الهند عام 

متـت معاملـة مـردوخ عـىل أنـه رئـيس : ن أثناء الزيـارة؛ أوالاالهندية، وقد كان هناك مالحظت
ات البـث اإلشارة لقوة مردوخ كرئيس لواحـدة مـن أكـرب رشكـ:  وكان لهذا مغزى لشيئني،دولة

وبالتـايل إنهـاء . العاملية يف مجال األخبار، ولهفة الحكومة عىل جذب االستثامر األجنبي بالهند
 هيف الوـقـت اـلـذي كاـنـت تـجـرى فـيـ: ًثانـيـا. حقـبـة مـنـوذج االكتـفـاء اـلـذايت لالقتـصـاد الهـنـدي

كانـت املناقشات مع السلطات الهندية، رفض مردوخ االلتقاء باملسئولني يف رشكة واالس التـي 
وعىل الفور التقط مـردوخ .  مام جعلهم يعلنون أنهم يقاطعون بث ستار يت يف؛تظهر يف الهند

  . والتقى مع رشكة واالس،اإلشارة
 من املعروف أن ستار يت يف هو الحامل للربامج األمريكية املعدة سلًفا، كام أنه املمر لإلعالن 

بب معارضـة هـذا املفهـوم مـن حكومـات تسـ. العاملي للعديد من العالمات التجارية الشـهرية
، وهـي  فيتنـام-   أندونيسـيا-  نيصـ ال-   سـنغافورة-   مثل ماليزيـا،الشعوب اآلسيوية ذات التنوع

 جعلـت سـتار يت يف يعيـد صـياغة سياسـة ، عـالوة عـىل قلـة الجامهـري،تي تدعم سـتار يت يفال
   ،قيقـة أن ـسـتار يت يفوهـذا يعنـي يف الح. »الحساسـية الثقافيـة« ويطـور مـن مفهـوم ،برامجـه
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 لـيك يتفـادى ؛ مام أدى إىل أن يقوم مبواءمـة؛وضع يف مواجهة مع السلطات القومية العديدة
يف املختلفـة  للحساسيات الثقافيـة املحافظـة للـدول ًابث أي مواد من شأنها أن تسبب إحباط

 عـالوة عـىل أن ،فرست ستار يت يف أفعال رشكة واالس الهندية يف هذا اإلطـار. السوق اآلسيوي
 - لنظام بث هندي جديـدأرضية ووضع  ،التحول الرسيع ملوقف مردوخ ملقابلة ممثيل الرشكة

ملحلية، ومتتلـك الهنـد اآلن ورشكات البث التجارية العاملية ورشكات التوزيع االدولة م بني ئيوا
 72قـرب مـن  يصل بثها إىل مـا ي،فزيونيةي قناة تل250 تخدم ،ث فضائية ثابتة محطات بمثاين

  .مليون منزل
 وكـان ،وقد ورثت حكومة الهند املستقلة من االسـتعامر الربيطـاين أجهـزة رقابيـة مكثفـة

 عـىل تقـدم ملكهـم بشـكل كـدوالـيك يؤ؛ الربيطانيون لديهم دعم دائم بتفاوت يف إعـدادهم
 ،يـةأيديولوجيـة دعمتهـا بشـكبة رقابـة قو  عـىلاقامئً للحكم اًطور الربيطانيون منوذج. هادئ

، وكانـت األسـس األيديولوجيـة كبري وقوي من الضباط املتطوعني الربيطانينيوضمنتها بجيش 
مـن  ، الـذي جسـد نفسـه،والنفوذ التكنولوجي بيةتقوم عىل اإلميان بالثقافة األورللمستعمر 

ا لـرد ًالنفـوذ الربيطـاين ميثـل تهديـدكـان يظـن أن يب تحت التهديد رالنفوذ األو عقيدة خالل
  .مر الربيطاين بأفعالاملستع

 وتبنتهـا ، وقـد ورثتهـا الحكومـة الهنديـة،وكانت ثقافـة الهيمنـة تسـود الهنـد الربيطانيـة
 وهي فرتة ظهـور ،اتيوطبقتها مبزيد من الرصامة أكرث مام فعل اإلنجليز حتى حدود التسعين

  .لوقتًا لنموذج هيمنة الدولة الذي كان سائدا يف ذلك اً، الذي كان تحديالبث الفضايئ
  :الراديو

 مام يشري إىل أهميـة هـذه ؛م من خالل اإلذاعة1971تم إعالن استقالل بنجالديش يف عام 
تعملة، كان هذا الراديو املستقل يف ذلك الحـني غـري رشعـي، سالوسيلة يف ثقافات كبرية غري م

 -هنـد  تم تقسيم راديو كل ال1947يف عام . الذي أسسه اإلنجليز) AIR(كل الهند  راديووكان 
.  إىل باكسـتان وصـوًال،تيشإىل محطات إقليميـة يف الهـور وكـار -ًاتفاقا مع التقسيم السيايس 

رعايتهـا الحكوميـة عـىل بـنجالديش وباكسـتان، وومن ثم فرضت الشعوب الـثالث يف الهنـد، 
 محطـة 146ويعد راديو كل الهند أكرب راديو يف العامل، حيث يبث من خالل . اتهاشبكات إذاع

جـدير بالـذكر أن .  عرش لغـة إقليميـةية واإلنجليزية، عالوة عـىل مثـاين قوميتني، الهندبلغتني
  ًتجاهل الراديو، ومن الجدير أن نذكر أن الراديو يستفيد متاما تالعاملي  اإلعالم معظم دراسات
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 الحجـم ؛ فـالراديو الرتانزسـتور صـغريالتليفزيـوند منـه من التقدم التكنولـوجي كـام يسـتفي
 الوسـيلة املثاليـة لالسـتعامل يف  فعًالجعلهي  األمر الذي؛ وميكن حمله ببساطة، الثمنورخيص

  .الدول النامية
ٍّيلعب راديو كل الهند دورا أساسيا يف تشـكيل الهنـد الحديثـة  ، واسـتمر يف توسـيع مـداه،ً

ثـل  م، مبا يف ذلـك املنـاطق البعيـدة يف الشـامل الرشقـي،ليغطي كل املناطق الجغرافية للهند
ويبدو من السـطح أن راديـو الهنـد كـان .  عالوة عىل نطاق برامجه،)نجاالند، مانيكورإأثام، (

 ة،ببنـاء دولـة حديثـ -عـىل مسـتوى آخـر  -ً كان يرتبط أيضـا ه ولكن،يرتبط بعملية التحديث
، فصار راديو كـل والذي كانت فيه سياسة التنوع اللغوي والعرقي عىل قدر هائل من األهمية

 كام أن التزامه بتحـديث الهنـد كـان ، من حيث توسيع نطاقه ومداه؛مة للقوميةلة مهالهند آ
ًأيضا اختصارا للقومية الهندية من خالل اللغة الهندية ً.  

  :التليفزيون
 مل تسـتطع 1975ًالهند متأخرا ألسباب اقتصادية وأيديولوجيـة، ويف عـام  التليفزيوندخل 

نتيجـة دخـول ؛ لحني طرأ تطـور مـذهل عليـهمشاهدته سوى خمس مدن فقط، ومنذ ذلك ا
. )دوردارشـان(القـومي  التليفزيونرات من شأنها تطوير خدمة بث  واتخاذ قرا،البث الفضايئ

فزيون ي، ولكنه تحول إىل تلاتيحتى مطلع التسعين التليفزيونحصل دوردارشان عىل احتكار 
 قنـاة فضـائية 11ية ومحطـة بـث أرضـ 1400وميتلـك دوردارشـان اآلن . 1985تجاري يف عام 

جـاء .  قنـاة19 مختلفة مـن الهنـد مـن خـالل ء يف أنحاأستوديو، 48إقليمية بلغات إقليمية و
 نيـو دلهـي ليك تتوافق مع دورة األلعاب اآلسـيوية يف ؛النمو نتيجة قرار بإدخال برامج قومية

نتصـف مامللـون، ويف  التليفزيـونالذي تـم فيـه إدخـال خدمـة نفسه العام وهو ، 1982عام 
 نتيجـة التحـول يف ؛وسـيلة اتصـال يف الهنـد عـىل نطـاق واسـع التليفزيونيات أصبح الثامنين

  .مامرسات الربامج من جانب إدارة دوردارشان
نتجـت أً ولكنه أصـبح أيضـا وسـيلة للرتفيـه، وقـد ، مجرد وسيلة للتنميةالتليفزيونمل يعد 

، 1987؟؟ الناس ؟؟ يف «  ومن أشهرها،تاياملؤسسة العديد من املسلسالت الشائعة يف الثامنين
  .)رجمة الباقيتكتابة اسم املسلسل ومحذوف الرتجمة ( .1989 -1988؟؟ 
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  :الفضايئ التليفزيون
يف  TV Zee و)سـتار يت يف(يف الهند، فقد تـم تدشـني  التليفزيونمل يهدأ العطش من أجل 

عـىل األقـامر الصـناعية مـن  وكانت متاحـة ،، وقد بثت برامجها بدون مقابل1992الهند عام 
مشرتك يف  منزل هندي 400,000  كان هناك1992خالل رشكات األسواق املحلية، وبحلول عام 

). Tomas, 2006( مليـون مشـرتك 22 كـان هنـاك 1999، وبحلـول عـام التليفزيون خدمات 
  . يف جنوب آسياTVيوضح الجدول التايل التوسع يف مشاهدة ستار 

الفضـايئ يف  التليفزيون وتتناول بالتفصيل ظاهرة ،رشتلكتب التي نًهناك اآلن عددا من ا
 أن دخول البـث ويتفق الجميع عىل نقده هاألمر الذي  و،)Pageand Crawley(جنوب آسيا 

ثـورة « وحقـق مـا أطلـق عليـه سـينجال وروجـرز ،يف الهنـد اإلعالميـة الفضايئ حول السـاحة
 رئيسـة ورشكات البث الفضايئ الخاصـة ال،)Singhal and Roger's, 2001(» االنفعال الهندية

  ).Star TV, Zee TV, MTV India, Sony Entertainment Television: (يف الهند هي
  :الهند والعامل

امل لتدفق املحتوى اإلعالمي القادم من باقي أنحـاء العـ مع تصور ،ارسم خريطة للهنداآلن 
 .يف االتجاهـات العكسـيةهـو املحتـوى الخـارج ً تذكر أيضا أن .من خالل التليفزيون والسينام

  ؟ املتعلقة مبناهج االسترشاق يف الدراسات اإلعالميةتماذا تفهم من هذا عن املشكال
  :ظهور السينام الهندية

 وإن كان هذا ليس هو الحـال ، عن القومية الهنديةٍّام مهًارب السينام الهندية اآلن تعبريتعت
ً اعـتامدا عـىل ؛ الربيطـاين يف تصـنيف الصـناعات يف بنـاء الدولـةدامئًا، فقد تبنت الهند النظام

أداة لتنميـة ومل توضـع السـينام يف االعتبـار عـىل أنهـا . قدرتها يف إنتاج سلع ولـيس خـدمات
 عـىل ،، ونظر إليها عىل أنها للرتفيه فقط، وال تتضمن محتوى وتفتقر إىل العمق الثقـايفالدولة
ادعـى صـناع . حتلت صناعة السينام املرتبة الثامنة يف الهنـد ا1938 أنه بحلول عام  منالرغم

السينام أنفسهم تحالفهم مع القضية القومية، وأشاروا إىل أن استخدام اللغة الهندية ساعد يف 
 وصـارت ،ًوقد تغري هذا املوقف متامـا. وا بتجاهل الساسة لهمفوجئقضية االستقالل، إال أنهم 

  ات تـم يشعور بالقومية الهنديـة، ويف التسـعينال يف توليد رئيسلالسينام الهندية اآلن العنرص ا
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  :تدريب
اخـرت صـناعتني مـن. تم تناول نظرية النجومية يف دراسـات السـينام واإلعـالم يف العديـد مـن األطـر

 اتجاهـاتالصناعات األمريكية أو األملانية؛ فسـوف يقـدموا لـك: مثًال(صناعات السينام غري الهندية 
ما هـي العنـارص الحاسـمة. ًاخرت نجوما من داخل هذه الصناعات، وتتبع تاريخهم يف املهنة). عاملية

ًيف نجاحهم؟ كيـف تحولـت النجوميـة بـني مـا كـان متوقعـا وتـداخل يف الحقبـة األوىل مـن القـرن
 .العرشين، مقارنة بالنامذج الحالية للنجومية؟ قارن بني مفهوم النجم والشهرة

 تـم إنتـاج 2001ويف عـام . إنتاج سلسلة من األفالم ملعالجة الحرب مع باكستان عـىل كشـمري
 يظهر الرصاع القومي ضد اإلنجليـز، وقـد ، والذي من إنتاج أشوتوش جاواريكارLaganالجان 

 ،)Chak de! India( تم إنتاج فيلم 2007ويف عام . وسكارفاز بجائزة أفضل فيلم أجنبي يف األ
ًوقد القى نجاحا كبريا يقـول مـيرشا . ن يف صـناعة عالمـة تجاريـة للهنـدن الفـيلاما ساهم هذ.ً

)Mishra, 2002(: ن بوليوود أصـبحت العالمـة التجاريـة العامليـة للهنـد، ويـرى الـبعض أن إ
 أصـبحوا مـن العنـارص األساسـية يف السـينام ،لـرقصاملالبس واملوسيقى والفانتازيا واألغـاين وا

  .الهندية
ات عـىل األقـل، وهـي صـناعة يـهناك خاصية أخرى متالزمة يف الفيلم الهندي منذ الثالثين

 األصـل ويقول املنتج السيناميئ املحدث ساتيا حيـث راي ذ. واحدة من أدوات الدراماكالنجم 
كل األفالم متشابهة، ولكن النجم هو ثورة الـدراما، نه ال يهم ما يحدث يف الفيلم، فإ :البينجايل

  .وهو موضع الرغبة والتوقع
 ترجع أصول نظام صناعة النجم يف صـناعة السـينام الهنديـة إىل ،ويف العديد من الجوانب

  .اتياإلعجاب والرغبة يف تقليد هوليوود يف العرشين
  

  :بوليوود
لهنـدي الـذي ًلكـن أيضـا الجمهـور اتخدم بوليوود ليس فقط الجمهور الهنـدي املحـيل، و

 ، من أفالم بوليوود خارج الهنـد2006 إجاميل املدخالت النفقية يف عاميعيش يف الخارج، وكان
لحكومية التي فرضت عـىل األفـالم وإذا قارنا الرضائب ا. داخل الهندنفسه القدر بًهي تقريبا 

  ، 2001ر أمـرييك عـام  دوال2٫427٫510 فـإن الهنـد حصـلت عـىل - مقارنتها بشـكل تقريبـيو
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، اٍّ أمريكيـاً دوالر1٫546٫734بينام كانت مدخالت الرضيبة املجمعة للواليات املتحدة وإنجلـرتا 
  . يبني لنا أن بوليوود متثل تجارة كبرية8. 9والجدول رقم 

Table 9.8 The Indian movie industry, 2006 
US$2 billion Overall size of Indian movie industry 

480 Total number of multiplexes 
85 per cent Revenue from box office 
8 per cent Home video share of overall movie market 
3.8 billion Bollywood movie tickets sold 

Source: India Today (2007). 

% 75، بينام يفضل من شباب الحرض الهندي مشاهدة األفالم يف دور العرض% 97ويفضل 
من الشباب الهندي من غري الحرض مشاهدة األفالم يف املنـزل، ومتثـل األفـالم الناطقـة باللغـة 

وجـدير %. 40من األفالم املنتجة يف الهند، بينام متثـل أفـالم التاميـل والتلوجـو % 20الهندية 
 ودخلت ،ناممن دخل السي% 37من الشاشات، ولكنها متثل % 10بالذكر أن دور العرض متثل 

) Marigold and the Invaders (بوليوود يف اإلنتاج املشرتك مثل أفالم ماري جولـد والغـزاة
  .الذي تم متويله من مستثمرين يف إنجلرتا وأملانيا والهند

عالمـة مميـزة يف سـينام ) Swades, we the people, 2004(يعـد فـيلم نحـن الشـعب 
 تيمني يف الخارج، وهذا الفـيلم يسـتعرض كيـف جمعـ لقومية الهنود املقاً ومنوذجـ،بوليوود

 مع الشوق للوطن والثقافة القدمية، ويتضح أن سـينام ،الروح القومية بني الرغبة يف التحديث
  .بوليوود تسعى إىل خلق روح القومية

  مجلة مخصصة لصناعة الفيلم الهندي، وهناك ما هو أكرثسبع وستون 1938وكان يف عام 
وانـب هـذه الصـناعة، وإذا آالف املواقع التي تبحث يف بعض جذه األرقام باليوم، وتم دعم ه

للوصـول إىل الـبعض، وقـد يكـون  ؛ اإلنرتنـت بهذا املوضوع فيمكنك أن تبحر عـربٍّكنت مهتام
  .ًاألمر ممتعا
  :ملخص

ًولكـن أيضـا الجمهـور الهنـدي الـذي ، تخدم بوليوود ليس فقط الجمهور الهندي الداخيل
 الشـاملة ألفـالم بوليـوود خـارج الهنـد هـي العائدات كانت 2006ج، ويف عام يعيش يف الخار

  .ذاتها من األفالم داخل الهند
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  :اللغة والسينام
 وقضية سياسية يف الهند، وهـذا البلـد مـنظم مـن ،كانت اللغة دامئًا مثار جدل كبري واسع

 يف رئيسةن تسمية املدن الالناحية السياسية طبًقا ملسارات لغوية، وقد أعاد اللغويون القوميو
الهند بأسامء هندية أصيلة، فمثال، أصبحت كالكتا تسمى كىكوتـا، وأصـبحت مـدراس تسـمى 

وعـىل الـرغم مـن ذلـك، فـإن الكثـريين مـن . شيناي، وأعيدت تسمية بومباي باسـم مومبـاي
 ؛لرسمية يرصون عىل استخدام اللغة اإلنجليزية يف املراسالت ا،السكان يف املقاطعات الجنوبية

  .مربيالية الثقافية للشامل الهنديألنهم يرون أن اللغة الهندية تجسيد لإل
ً تم تنظيمه أيضا طبًقا ملسارات لغويـة، فالطفـل ميكنـه الـذهاب ،ًوأخريا فإن نظام التعليم

 ينتج منرغبة الوالدين وحالتهم االقتصادية، ول ، طبًقاإىل مدرسة إنجليزية أو هندية أو تاميل
ٍّمزيج لغوي معقد وثري تلعب فيه السينام دورا مهامكل هذا   ملحة عن 10. 9 ويقدم جدول ،ً

   .الهندي اإلعالم ساحة
Table 9.10 The Indian mediascape 

2000 to present 1980-1999 Pre-reform  
Internationalization of markets Open markets with some 

state ownership 
Autarky- self sufficiency     Economic 

system 
Deregulation Open skies policy 

 
Electronic media under 
control of government 

Media regulation 

Attempts at positive discrimination Growth of middle classes; 
 worsening urban/rural 
divide 

Caste system; urban/rural 
divide 

Social 
stratification 

International and diasporic Education; lessening of 
bureaucratic control 

lndianization;  Press Fourth 
Estate 

Function of 
media 

Emergence of caste and regional 
media 

Rise of cable wallahs 
 

Print, radio, TV and film Types of media 

Convergence and globalization- 
StarTV and Sony 
 

Diversification  with 
emphasis 
on entertainment and 
celebrity 

Bureaucratic  nationalism; 
development 
 

Media 
Characteristics 

Modernization of the state sector; All 
India 
Radio world's largest radio 
broadcaster; 
 competition between private and 
state sectors 

Issues with cultural 
imperialism 
urban!mofussi/ (rural) 
divide 
continues 

Controlling press, main 
taining development 
emphasis 

Crisis 
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ا يف ري يف كل عنارص عملية الوساطة التـي متـت مناقشـتهبتعد الهند والصني منوذجني للتع
  .الجامهري والتأثريات و مبا يف ذلك الهياكل واملؤسسات واملحتوى،هذا الكتاب

 وـشـكل ،وظـهـور الطبـقـات االجتامعـيـة الطموـحـة ـقـد أـثـر ـعـىل ـكـل ـمـن الـصـني والهـنـد
الرسـمية يف هـذين البلـدين  اإلعالميـة  وقد تغريت الهياكل واملؤسسات،اقتصادهام وتوقعهام

 للمحتـوى اً أصـبحت اآلن مصـدر،ت مسـتعمرة يف وقـت سـابقمبرور الزمن، فالهند التي كانـ
 تصنع محتـوى يعكـس اهتاممـات طبقاتهـا ،اإلعالمي لدول أخرى، أو كام هو الحال يف الصني

  .الطموحة املحلية
 أو ، من خالل هيمنة لغة عـىل األخـرى،يزدادالتمييز يف البعد االجتامعي يف الدولة  وصار

  . يف هذه العمليةاالتصال دور جوهري، وكان إلعالم طبقة عىل األخرى
 ، التـيوالسلع والناس اإلعالم عىل شبكات مثل شبكات -يف حدها األدىن  -تشتمل العوملة 

ودول مثـل الصـني تبنـي . في صـداها وكثافتهـا وإيقاعهـا وتأثريهـا، وتختعرب الحدود القومية
والهند لـديها بالفعـل . عالمٍّهوية قومية من خالل عالمة تجارية يتم نقلها جزئيا من خالل اإل

 ويف الوقت ذاته تبنـت كـل مـن الهنـد ،عالمة تجارية فرعية ودولية من خالل سينام بوليوود
عىل الرغم من أن أشـكال تبنـي ونرش هـذه  ، اإلنرتنت له شبكات مثلاٍّ اجتامعياًوالصني إعالم

 اً االقتصادي يضـع بـالدالذي يقوم عىل الطلب اإلعالم وهذا.  يف كال البلدينةالشبكات مختلف
 فهو من ناحية يدعم التنمية وينرش اإلنرتنت، ومن ناحية أخـرى ،مثل الصني يف وضع متناقض

  . يقيد استخدامها
  :ًيف نهاية هذا الفصل يجب أن تكون قادرا عىل

  . تطبيق مفهوم العالمة التجارية عىل قضايا القومية والعوملة-1
  .ينام الصينية والهندية يف األطر العامليةمناقشة نقدية لتأثري الس إجراء -2
 بالشـكل يف بـالد مختلفـة اإلعالميـة تطبيق فكرة الطبقـة االجتامعيـة عـىل السـاحات -3

  .النقدي
  :رئيسةاملوضوعات ال

 أو شـهرة ،فكـرة إشـارة أو عالمـة ترمـز إىل سـمعة قوميـة:  العالمات التجارية الوطنية-1
  . أو ما يرمز إىل هوية وطنية،وطنية
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ًالطبقة هي يشء ارتبط بأصل أو إنتاج، ولكنه ارتبط أيضـا بكيفيـة :  الطبقة االجتامعية-2
والهند مثـل الصـني لـديها تقسـيم حرضي وريفـي مهـم، . تصور الناس ملكانتهم يف مجتمعهم

  .واإلعالم يف هذه األطر يعكس طموحات الطبقات األكرث ثراء
  :أسئلة للمناقشة

 ، مجموعة من العالمات التجارية لرشكات وغري رشكـات عامليـةحرض إىل قاعة الدراسةأ -1
ناقش ماذا تعني هذه العالمات التجارية للجمهور العاملي، وملاذا تـرى . ترى أنها مثرية للجدل

  .مفهوم العالمة التجارية بالنسبة للدولةكالت مشا من ً اذكر بعض؟أنها مثرية للجدل
 ترى أنـه يسـتعرض تـأثري ،تعدد الوسائط لفصلك ماً وصمم عرض، اخرت دولة غري دولتك-2

  .الطبقة االجتامعية يف الدولة عىل إعالمها وجامهريها ومحتواها
 ونـاقش ،مشـاهد الفـيلم، واستعرض بعـض  ولكنه ال يرتبط بثقافتك، تحبهًحرض فيلامأ -3

  .مثقافة هذا الفيلاذا تختلف تفسرياتك عن الجامهري املرتبطة بملاذا استمتعت بها، ومل
اعـرض .  ابحث عن اختالفات فرعية ولغوية يف إعالم وجامهـري ومحتـوى داخـل بلـدك-4

  .بعض األمثلة ملناقشتها
هل القصص اإلخباريـة التـي .  انظر إىل بعض النسخ اإلنجليزية لألخبار يف الصني والهند-5

  ؟ متشابهة أو مختلفةكانتوكيف ؟ اختاروها متشابهة أم مختلفة
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  لرابعالجزء ا
   الهيكلة والتنظيم

  :العنارص
  .آلية الحكم والهويات الرقمية: الفصل العارش

  .التفاعلية واألخبار اإلعالم وسائل: الفصل الحادي عرش
  .اقتصاديات اإلعالم: الفصل الثاين عرش

  .األلعاب: الفصل الثالث عرش
  .األبحاث حول وسائل اإلعالم: الفصل الرابع عرش

  .امتةخ: الفصل الخامس عرش
 يتـأثر كـل وكيـف ،تناول الجزء الثالث من هذا الكتاب مفاهيم مثل الرأي العام والثقافـة

 ، اإلعـالم وملكيـة وسـائل،اإلعالمـي املحتـوى اإلعالمـي بطريقـة إدارة التصـور ومن الجامهري
تنـاول قضـية ظهـور الصـني والهنـد كـدول يف هذا الجزء ن و كذلك،والتيارات الثقافية املهيمنة

جتامعيـة يف  إىل جانب مناقشة اآلثار املرتتبـة عـىل ذلـك بالنسـبة للطبقـات اال،ية عامليةإعالم
ام يتعلـق باملشـاريع  فـي، تسعى للنجاح واملغـامرة، والتي ميكن وصفها بأنها طموحة،البلدين

 مثـل ، الرابع من كتابه إىل الهياكل التنظيمية واملـنظامتجزءيتطرق الكاتب يف ال. االجتامعية
 واألبحـاث التـي ،صـناعة األلعـاب و اإلعـالممات اإللكرتونية واألعامل املرتبطة بوسـائلالحكو

) القامئـة عـىل التفاعـل واملشـاركة(التفاعليـة  اإلعـالم تتحـدى وسـائل. تتناول وسائل اإلعـالم
وكـذلك يف ، الجامهـري و وطرقهم املركزية يف التعامل مع األخبـار،نظائرها النمطية والتنظيمية

  .حتوى اإلعالميخلق امل
  :آلية الحكم والهويات الرقمية: الفصل العارش

يف املشـاركة يف عمليـة الدميقراطيـة  اإلعـالم  الفصل الدور الذي تلعبـه وسـائل هذايتناول
الحديثة بالتفصيل، ويدرس الفصـل مفـاهيم الحكومـات اإللكرتونيـة والحكـم اإللكـرتوين، إىل 

   وهـي عمـل ،"hacktivist" ومـا يسـمى بحركـات ،جانب دراسة حركات العصيان اإللكرتونية
.  لغـرض سـيايس أو بـدافع اجتامعـي؛نرتنت، أو اخرتاق أنظمة الكمبيوترمن أعامل قرصنة اإل

  عـىل خلـق شخصـيات رقميـة تتسـم  الجديـدة اإلعـالم قـدرة وسـائط وكذلك يتناول الفصـل
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 نتيجـة ظهـور ؛ الخصوصـيةكام يدرس الفصل بعض اآلثـار املرتتبـة عـىل. باإليجابية أوالسلبية
  .الشخصيات الرقمية

  :التفاعلية واألخبار اإلعالم وسائل: الفصل الحادي عرش
العالقـات  والقامئـة عـىل التفاعـل واملشـاركة واألخبـار اإلعالم يبحث يف العالقة بني وسائل

العامة، ويناقش الفصل الخصائص التي تتصف بها األخبار وفكرة العرض عـن طريقـة تقـديم 
حقيقـة  وقش كـذلك أفكـار الصـحفيني حـول ماهيـةاينـ و،"Typification"مثلة والنامذج األ

  .عىل اختيارهم لألخبار "Typification" طريقة تقديم األمثلة والنامذج  وكيف تؤثر،األخبار
هـي إحـدى الطـرق و - "push media" الدفعي أو اإلعالم  منكام يدرس الفصل تأثري كل

حيث يتم إرسال أجزاء املحتوى اإلعالمي إىل املسـتخدم أو  ، اإلعالميةاداملستخدمة يف نرش املو
 -  ومبعدل تحدده الشبكة التي يقوم املستخدم باالتصـال بهـا،املشاهد عىل دفعات متسلسلة

 كام يتناول الفصل النامذج اإلقناعية ، عىل الصحافة والعالقات العامةأثر املنتديات التفاعليةو
  .البديلة الناشئة

  :اقتصاديات اإلعالم: لفصل الثاين عرشا
يناقش الفصل خدمة البث العامة كخدمة للصالح العام ، كام يـدرس التحـول املحتمـل يف 
صناعة اإلعالنات عن اعتامد الشـهرة كأسـاس لقيـاس مشـاركة الجمهـور يف عمليـة التطـوير، 

ـطـرق إىل ويتـنـاول الفـصـل خدـمـة الـبـث العاـمـة كنـمـوذج اقتـصـادي وكـسـلعة عاـمـة، ـكـام يت
، التجاريـة اإلعالم  فيام يتعلق بوسائل،التقليدية اإلعالمية قتصادياتالالتغيريات التي شهدتها ا

 وأيضأ يدرس الفصل ظـاهرة القرصـنة وآثارهـا ،وال سيام التغيريات التي طرأت عىل اإلعالنات
  .التجارية اإلعالم عىل وسائل

  :األلعاب: الفصل الثالث عرش
من ثقافة األلعـاب وصـناعة األلعـاب كظـاهرة عامليـة، ويـدرس الٍّ ئ كيعرض الفصل للقار

ـة ـاب الرقمـي ـور األلـع ـاهرة تـط ـامل .ـظ ـاء الـع ـار لبـن ـل األفـك ـدم الفـص ـور ،ويـق ـدايات ظـه    وـب
 ،كجزء من عملية وضع النظريـات املتعلقـة بـالجامهري واأللعاب ، liminality اإلعالم وسائل

ـاول   وهــو مــا " (age compression"و  أ،تســويق مفهــوم تضــاغط العمــر وكــذلك يتـن
  أو ًالعاب التي يلعب بهـا األطفـال األكـرب عمـريحدث عندما يسعى األطفال للحصول عىل األ
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األلعـاب  دور كام يدرس الفصـل).  وغريها، مثل ألعاب الكمبيوتر واألقراص املدمجة، البالغني
  ". pervasivegames"ـ وترية انتشار األلعاب املعروفة ب  وكذلك ارتفاع،كظاهرة عاملية

  :األبحاث حول اإلعالم: الفصل الرابع عرش
، وخاصة الـدور الـذي تلعبـه األبحـاث  اإلعالم ويقدم الفصل األبحاث التي تناولت وسائل

 والفـروق بـني األبحـاث الكميـة واألبحـاث ،الكيفية، كام يـدرس الفصـل مصـطلحات البحـث
  .البحثية التي تتناول وسائل اإلعالم للدراسات اٍّ تفسريياً ويقدم منوذج،الكيفية

  
* * *  
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  الفصل العارش 
  آلية الحكم والهويات الرقمية

  :يتناول الفصل
  .مفاهيم الحكومات اإللكرتونية والحكم اإللكرتوين -1
وهـي عمـل  ،"hacktivist" وحركات ما يسـمى بحركـات ،حركات العصيان اإللكرتونية -2

  .نرتنتمن أعامل قرصنة اإل
  .السلبية عىل خلق شخصيات رقمية تتسم باإليجابية أو الجديدة اإلعالم ة وسائطقدر -3
  . نتيجة ظهور الشخصيات الرقمية؛ بعض اآلثار املرتتبة عىل الخصوصية-4

عامة عن بعض التحوالت التي  يقدم الفصل العارش من الجزء الثالث يف هذا الكتاب ملحة
لطريقة التي تؤثر بها الصـور املرئيـة عـىل وهو مصطلح يصف ا( "mediascapes" حدثت يف

 والتـي نشـأت ،يف الهنـد والصـني املشـاهدة اإلعـالم أو وسـائل، )العامل وعىل الثقافة البرصيـة
 وترية استخدام رع وتسا،لطبقات االجتامعية الغنية املتزايدة يف هذه الدولاكنتيجة لتطلعات 

األفـالم يف الهنـد عـىل املرسح  صـناعة والجديدة، حيث تعمل الصناعة الصينية اإلعالم وسائط
 ويلقـي الكاتـب يف هـذا .والسلطة عىل نطاق أوسـع  قضايا الهوية الدولية وتؤثر عىل،العاملي

القامئـة عـىل التفاعـل  اإلعالميـة الفصل من الكتاب النظر عن كثب عىل كيفية تأثري الوسـائل
  .واملشاركة يف قضايا الحكومة والحكم والهوية

ًتصـورا معقـدافصـول السـابقة أن الحكومـات الحديثـة قـد وضـعت ونرشت ال يفوجدنا  ً 
 التي تهدف إىل التأثري عىل السكان عىل الصـعيد الـوطني والـدويل عـىل حـد ،ألساليب اإلدارة

التقليديـة منهـا  - اإلعـالم يف قضـية ملكيـة وسـائل ًا وملحوظًا كبريًاسواء، كام رأينا أيضا تركيز
  .ت الصناعية املتقدمةيف املجتمعا -والجديدة 

أو النظـري  الند للنـديف وسـائل االتصـال التـي تعـرف بــ وقد تزامن ذلك مع حدوث ثـورة
حيث يتم تبادل امللفات والبيانات بني جهازين شخصيني عىل شبكة " (Peer-to-Peer"للنظري 

هـي إحـدى خـدمات املوسـيقى التـي  - "Napster"تحميل األغاين من خدمة   من؛)نرتنتاإل
 إىل تحميل أفالم ومقاطع الفيـديو مـن موقـع - اإلنرتنت كن الوصول إليها عن طريق شبكةمي

  .الشهري" YouTube "يوتيوب
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ا بتوثيقهـ" Putnam " لتي قـام ا- ًملشاركة املدنية النمطية انخفاضاوقد شهدت معدالت ا
،  اإلنرتنـت مثـل،التطبيقات التكنولوجية القامئة عـىل املشـاركة ويف املقابل ازدهرت - )2000(

 بوضـع النظريـات ،)van de Donk) "1999"  و"Taylor" و،"Coleman" مـن كلوالتي قام 
بأهميـة " Putnam"هذا وقد اعـرتف . حول هذا النوع من التطبيقات التكنولوجية التفاعلية

ـائل ـالم وـس ـة اإلـع ـة،التفاعلـي ـىل املســاهمة يف املشــاركة املدنـي ـدرتها ـع ـات ، وـق  ويف العملـي
  .قراطية عىل حد سواءالدمي

بها بعض   واملحاوالت التي تقوم،هذا الفصل ظهور فكرة الدميقراطية اإللكرتونية ندرس يف
  لتــنظم WTOمنظمــة التجــارة العامليــة  و،"Dead Cow"أو " Cult"الجامعــات مثــل 

تتخذ من الوسائل التكنولوجية الجديدة ساحة حيث  بهدف تعبئة الرأي العام ، ؛االحتجاجات
كام يلقي الفصـل الضـوء عـىل االتجاهـات والتيـارات التـي تراقـب . قامة هذه االحتجاجاتإل

  .ازدياد انتشارالشخصية الرقمية
  :املواطنة واملشاركةو اإلعالمية الفاعلية

أعلـن ، "كلـام زادت السـلطة زادت املسـئوليات": "Spiderman,2002"كام صـاغها وهي 
"Sian Kevill " الربيطانيـة  ذاعـةخطـط هيئـة اإل 2003يف فربايـر مـن عـام"BBC " املقرتحـة

نرتنـت،  لقد بدأ الحراك السيايس والفاعليـة السياسـية املعتمـدة عـىل اإل.للدميقراطية الرقمية
 عدد صـغري مـن النشـطاء  يهيمن عليه،عامل كبري ال يعدو أن يكون مجرد -  حتى اآلن- ولكنه

ـــذي يعرـفـــون مب ـــاء ُاـل  مـثـــل موـقـــع، "Internet-smarts"ـســـتخدمي اإلنرتـنـــت األذكـي
www.stopesso.comالربيطانية  ذاعة، وتسعى هيئة اإل"BBC " إىل تقديم يد العون لرشيحة

 صوتهم من خالل معالجة العقبات التي تحـول دون أن يجدوا من أجل ؛من الجمهور عريضة
 والذي تـم اسـرتجاعه يف فربايـر مـن ،)net.democracyopen.www://http( زيادة املشاركة

  .)2003عام 
وتعد الفكرة التي تنادي بأنه ينبغي عىل املذيعني العاملني يف خدمة البث العام أن يكونوا 

 فكرة مثرية لالهتامم وشيقة، حتـى لـو بـدا األمـر وكـأن هـذه - يف طليعة الحوار الدميقراطي
  .ذاعة الربيطانيةنسبة لهيئة اإلالفكرة كانت سابقة من نوعها بال

ـني  ـرق ـب ـة الـف ـات العاـم ـل مؤســيس اإلذاـع ـا الحــظ أواـئ ـان ـم ـات إرسـع   رســال املعلوـم
   رئـيس - "Lord Reith"  وبني االنخراط يف الحوار الـدميقراطي، وقـد أشـار،والتثقيف والرتفيه
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ٍّمحورا أساسـيايعد إىل أن تناول املوضوعات املثرية للجدل  - ذاعة الربيطانيةومؤسس هيئة اإل ً 
ذاعـة ، ينبغـي أال تتنـاول هيئـة اإلوعـالوة عـىل ذلـك. املنوط بهيئة اإلذاعة الربيطانيـة للدور

. ، بـل وغـري مبتذلـة كـذلكحاسـمة غـريو الربيطانية املواضيع املثرية للجدل بطريقـة مـرتددة
)Briggs ,1965,128 .9(، وعىل الرغم مـن ذلـك فقـد عـرب "Reith "افيةعـن معلومـات إضـ 

  . مةمه
، بـل كـان "مصـانع األحـالم" أو ،)factories of dreams(مل متثل هيئات اإلذاعات العامـة 

 ، حتى تتمكن من توليـد الشـعور بالثقـة نشطة من أجل الدميقراطية؛يجب أن تكون هيئات
نه ميكن أن تفقد هذه الهيئات اإلذاعية ثقة املـواطنني إذا مل إ حيث ؛ الجامهريىواملشاركة لد

  . يروا سعيها من أجل تحقيق الدميقراطية
كمصدر مطلع عـىل  -ذاعة الربيطانية ن هيئة اإلو فإذا رفض املواطن،"Reith"وبالنسبة إىل 

فإن هؤالء املواطنني سـوف يسـعون يف البحـث عـن  - موثوق به وأحدث املعلومات وجذاب
 ،وكنتيجة لذلك.  للدميقراطيةاٍّ صحياً، وقد ال توفر هذه املصادر مناخبالثقةمصادر أقل جدارة 

 يتوافـق ،قراطية الرقميـةالدميذاعة الربيطانية يف حول دور هيئة اإل" Sian Kevill"فإن إعالن 
  ".Reith" ومعتقدات ئأفكار ومباد  معًمتاما

 ،هـاالفاعلة وكأنها أنشطة ال تريد ألطفالـك املشـاركة في اإلعالم ووسائل اإلنرتنت يبدو عامل
 ،لشـعب والسـلطةة بـني اوتعكـري لصـفو العالقـبارة عىل شكوك يف السلطة وتنطوي هذه الع

عىل وشك أن  اإلعالم ن نشاط وسائلفإ ،Page) "(2004" و"Mueller" من ولكن كام أشار كل
 حـارضة يف قلـب الدميقراطيـة، كـام أنـه مـن مثل أي مواطن مطلع، وكأنهـا دامئًـاصبح مثله ي

كذلك يف الديكتاتوريـة  و،الدميقراطية الحديثة مات يفاملمكن أن يحدث سوء استغالل للمعلو
  .الحديثة

املتطرفة واملهمشة مبثابة محاوالت تهـدف إىل  اإلعالم ، ووسائل اإلعالميعد مجتمع وسائل
 لـقـد اعـتـرب . مـصـادر ـلـآلراء املتنوـعـةريـتـوف وـتـوفري مـسـاحات تواـصـلية للـحـوار اـلـدميقراطي،

)Habermas, 1984 (وجـه  هية واملسلم بها أن يترصف الناس بطرق تشوهأن من األمور البدي
  .عامل االتصاالت، ولكن يف حقيقة األمر ما يسعى إليه البرش هو معرفة الحقيقة

 ًومحـورا  يف بنيان عمليـة الدميقراطيـةاٍّ حيوياًعنرص اإلعالم ىل وسائلإتعد سهولة الوصول 
   -الجديـدة  اإلعـالم لذي شهدته وسـائليبدو أن التقدم ا وا يف عملية مشاركة املواطنني،ٍّأساسي
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 الكثري من النقاشات الدائرة حول املواطنـة واملشـاركة يف املجتمـع حفز قد - اإلنرتنت وآخرها
 الحقـوق : أولهـام؛ن املواطنني يتمتعون بنوعني واضحني مـن الحقـوقإُقد يقال . بدرجة كبرية

ـحـق التأـهـل وـظـاهر والتجـمـع، ـحـق الت، وحرـيـة التعـبـري، و ـحـق االنتـخـاب:مـثـل(السياـسـية 
، الحصول عىل الخدمات الصـحيةحق  :مثل( الحقوق االجتامعية :ثانيهام و،)للمناصب العامة

  ). وخدمات الرعاية االجتامعية،والتعليم
 كـل مـواطن يف عمليـة املشـاركة حقوق وواجبـاتوتتضمن معظم مفاهيم املواطنة عىل 

شاركة هنا تعني أن يشارك املواطن يف عملية تقاسم  إن امل.السياسية واالجتامعية واالقتصادية
وتعـد املشـاركة هـي  .حياة املجتمع الـذي يعـيش فيـهو  التي تؤثر عىل حياة الفرد،القرارات

ُهي مبثابـة املعيـار الـذي يجـب أن تقـاس  و،الوسيلة التي يتم بناء دولة دميقراطية بواسطتها
ـة ـات الدميقراطـي ـه العملـي ـه( وفـق ـتدل ـب  يف Walsh وShoesmith وBalnaves  يفHart :اـس

2006.(  
  باعتبارها وسيلة الوصول اىل أماكن صناعة القرار،ُوينظر إىل املشاركة نظرة تقليدية

    ن عملية املشاركة تسمح كـذلك لألنظمـة الحقيقيـةإ، ولكن ميكننا القول السلطةومعاقل 
"regimes of truth " عرضة للتحديأن تكون) Foucault,1998 .(هـذا يعنـي أن املشـاركة و

  أو بهـدف تحـدي الخطابـات،يك تؤكـد خطابـات حقيقـةل إما ا؛ًميكن أن تعطي الشعب صوت
، كـام تـوفر عمليـة املشـاركة الفرصـة يك تحـل محـل هـذه الخاطئة أو الكاذبة والطعن فيهـا

  .الخطابات الكاذبة تشكيالت خطابية استطرادية ومنطقية أخرى
  الناس الفرصة للمشاركة يف املجتمعات املحلية داخل بالدهـمويف حني أنه قد يتوافر أمام

 فإن القليلني منهم من يفعل ذلك، لقد تراجع املاليني واملاليني يف كل عام عـىل مـدى العقـد -
 Robert"  ويـرى ".Putnam,1995"ن املشاركة يف شئون مجتمعاتهم عأو العقدين املاضيني 

Putnam "تؤثر بشكل وثيق عىل أداء ممـثيل الحكومـة،،دنيةأن قواعد وشبكات املشاركة امل  
 -  أو يف مسـاعدة الجـريان،شـرتاك يف الجمعيـات التطوعيـةمثـل اال - تعـد املشـاركة املدنيـةو
  .ًني ارتباطا وثيًقان مرتابطيوجود جو صحي من الدميقراطية أمرو

ـا  ـي أجراـه ـد كـشـفت الدراـسـة الـت ـا،ذ -" Putnam"وـق ـن عاـم ـي تناوًو العرشـي ـت  والـت ـل
 أن الكثري من هذه الحكومـات املحليـة تكـاد تكـون متطابقـة - يطالياإالحكومات املحلية يف 

  .ًا كبريًا يف حني أنها تختلف يف درجة فاعليتها وكفاءتها ونشاطها اختالف، عىل الورقًمتاما
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للتقاليـد طويلـة األمـد لعمليـة  تتحـدد وفًقـا أن نوعية الحكـم  منهجيلقد أظهر تحقيق
معـدل قـراء  وويعد إقبال النـاخبني،.  أو يف بعض األحيان وفق عدم وجودها،ة املدنيةاملشارك

 مبثابـة العالمـة ، وأندية كـرة القـدم،الصحف، ومعدل العضوية يف جمعيات موسيقى الجوقة
يف الواقع لقد رجح التحليل التاريخي أن هـذه الشـبكات املنظمـة  .املميزة للمنطقة الناجحة

التحـديث االجتامعـي  ظـاهرة عارضـة لعمليـة اا عـن كونهـًبعيـد - واملـدينللتضامن التباديل 
  .هو رشط مسبق لها - واالقتصادي
 :النشاط

  عـىلملت ويجب أن يشـ،قم بإجراء استطالع رأي غري رسمي يف نطاق مجموعتك الدراسة
  :هذه األسئلة

 يف بعـض  والتـي تعتربهـا،كم عدد األنشـطة التـي تتنـاول رشح وتعزيـز مبـدأ املواطنـة* 
 ؟)مثل يوم االنتخابات( أو من املناسبات الخاصة ، من الحياة العاديةاًاألحيان جزء

 ؟ة أمامكولكنك ترى أنها غري متوفر ،ما هي األنشطة التي ترغب يف االشرتاك فيها * 
التـي يلزمـك االشـرتاك ) أو أنواع األنشـطة (رئيسة التواصلية الةالخمساألنشطة ما هي   *
   يف املجتمع؟ًصبح مواطنا مشاركًا؛ ليك تفيها

 ،زيادات كبرية يف عضوية جمعيات النشـطاء -بالتأكيد  -أنه كانت هناك " Putnam"يرى 
 ، والهيـئـة الوطنـيـة للـمـرأة ، والرابـطـة األمريكـيـة Sierra مـثـل ـنـادي ،أو جمعـيـات الـضـغط

الذين يـرون كيني يرنسبة األمانخفضت  - الوقت ذاته ففي - لك، ومع ذAARP للمتقاعدين
ختيار، ذلك اال % 58 ، عندما اختار1960أنه ميكن الوثوق يف معظم الناس بأكرث من الثلث يف 

 يف جميـع الفئـات ٍّويظهر االتجاه نفسـه جليـا .باليشء نفسه % 37 قام عندما 1993ويف عام 
ع املستويات  بالتعليم، وبسبب ارتفا وثيًقاًان الثقة االجتامعية ترتبط ارتباطإ حيث ؛التعليمية
ًارتفاعا حاداالتعليمية  إذا  ، هذا وسيتضح االنخفاض العـام يف الثقـة االجتامعيـة بصـورة أكـربً

  .)Putnam,1995( أغفلنا تأثريعامل التعليم
عمليـة قـد تنطـوي  - يف حقيقة األمـر -، وإمنا هي ٍّجامعيا وال ٍّعمًال فردياال تعد املشاركة 

ة والتدخل، ومن املمكن أن يتسبب ذلك يف تجريد النـاس عىل مستويات متفاوتة من املشارك
  فعىل سبيل املثال، قامت املجتمعات بوضع تعريفات محددة إلمكانية الحصول . من سلطتهم
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ُنهـم يحرمـون إ حيـث ؛وينطبق ذلك عىل األطفـال عىل املوارد والحصول عىل املواطنة كذلك،
  .ختيارمن حق اال

قضـية  -  بتغطيـة إعالميـة كبـريةي والذي حظ- االختيارمثال عىل الحرمان من حق وخري 
"Jonathon Lebed" ،الـذي بـدأ يف تـداول األسـهم يف ،مراهق واليـة نيـو جـرييس األمريكيـة 

  .)Lewis,2001(من أمام شاشة جهاز الكمبوتر يف منزله  اإلنرتنت البورصة عرب شبكة
ذي يخـدم الرشكـات ذات والـ ، اإلنرتنـت موقعـه الخـاص عـىل شـبكة)Lebed(لقد أنشأ  

 زائـر 1،500وس األموال الصغرية، وفجأة أضحى موقع ذلك املراهـق يسـتقبل مـا يصـل إىل ءر
، ثم بـدأ يف التعبـري اً جيدا مستقبًالاعتقد أن لهيف انتقاء الرشكات التي  )Lebedثم بدأ . اٍّيومي

تقـديم النصـيحة  و،نرتنت عـىل نطـاق واسـععن حامسته وتأييده ألسهم هذه الرشكات عرباإل
ه تسـبب يف ربـح  ولكن،وهكذا مل يربح ذلك املراهق املال من أجل نفسه فقط. للناس برشائها

 وربـح ،مثل أي سمسار يعمل يف بورصة نيويورك )Lebed، لقد ترصف كل من عمل بنصيحته
) SEC(وقد بدأت لجنة البورصـة واألوراق املاليـة .  دوالر يف ستة أشهر800000ما يقرب من 

شـعروا  - بال شك - الذين ، التحقيق معه بعد تلقيها شكاوى من السامرسة الكبار واملحللنييف
 يبلغ من العمـر خمسـة عرش ،بأنهم مههدون بسبب شاب غري مدرب يعمل يف مجال عملهم

 وبدون أن يحصل ، ولكنه يستطيع القيام بعملهم عىل نفس القدر من الكفاءة والفاعلية،اًعام
  .و مقابل لنصائحه التي يقدمها للمستثمرينعىل أية عمولة أ

 عـىل Jonathon -  يف نهايـة املطـاف-) SEC(وقد أجربت لجنة البورصة واألوراق املاليـة 
، يتلخص الخطـأ ه مل يرتكب أية أمور غري قانونيةعىل الرغم من أن،  دوالر285،000دفع مبلغ 

طفـال ال ميكـنهم تأديـة وظـائف  يف انتهاكه للفكـرة الشـائعة بـأن األJonathonالذي ارتكبه 
نه قد دفع مثـن ذلـك، فقـد إ - اٍّ حرفي– وميكننا القولا مرتفعة، ًالبالغني الذين يتقاضون أجور

  . من حق املشاركة يف االقتصاد بسبب سنه Jonathonُحرم 
أكرث ما متثله ترصفات أي مراهق ذيك ميتلك املوهبة يف استخدام  Lebed(قد متثل ترصفات 

 والتعامـل يف سـوق األوراق املاليـة، فرمبـا تشـهد هياكـل عمليـات املشـاركة ،نرتنـت اإلشبكة
تستكشـف الحكومـات الدميقراطيـة عـن .  أو رمبا هـم بحاجـة إىل التغيـري،التمثيل تغيرياتو

   واملـشـاركة اإللكرتونـيـة، ـكـام يـسـتخدم النـشـطاء يف ،لكرتونـيـةإمكانـيـة إقاـمـة الدميقراطـيـة اإل
ـات  ـرف بحرـك ـا يـع ـةالُـم ـدين اإللكرتونـي    - )electronic civil disobedience( عصــيان اـمل
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  .للتأثريعىل عملية صنع القرار ؛ اإلنرتنتشبكة أصبحت ممكنة بفضل، هياكل تواصلية جديدة
  : صلخامل

وجود  و،شرتاك يف الجمعيات التطوعية أو يف مساعدة الجريانمثل اال املشاركة املدنية،تعد 
املدنيـة ، ويف حـني أن املشـاركة ًتباطـا وثيًقـا ارنين مرتابطـي أمـر- يـةجو صحي من الدميقراط

ً شهدت انخفاضا كبريا،النمطية  ، اإلنرتنـتكيـف ميكـن لشـبكةف ، يف املجتمعـات الدميقراطيـةً
   تعزيز عملية املشاركة يف الدميقراطية؟،وغريها من التطبيقات التكنولوجية الحديثة

  :مناقشة
ن املسوقني لأللعاب افرتضوا أن هـذا إ - سيأيت يف الفصل الثالث عرشكام  و- أرشنا آنًفاكام 

وإذا كـان . الجيل من األطفال أكرث ذكاء من األجيال السابقة، لذلك استهدفوهم لبيع ألعـابهم
 - بدرجـة تفـوق التوقعـات السـابقة  وذكـاءًمن األطفال هم بالفعـل أكـرث تقـدماهذا الجيل 

هـذا التسـاؤل شـبح  اركة الفاعلة يف االقتصاد؟ وبـالطبع يثـريُفلامذا ال مينحون حقوقهم للمش
فـال  وكذلك قضـية عاملـة األطفـال، ولـذلك ،يف جميع أنحاء العاملين اسرتقاق األطفال املنترش

 يف ،Lebed Jonathan حاول املوازنة بني مصالح أحـد األفـراد مثـل ... ميكن اعتبار ذلك سهًال
 مع حصولهم عىل قـدر ضـئيل أو معـدوم مـن ، االقتصادمقابل حقوق األطفال يف املشاركة يف

 .التعليم أو وسائل اإلعالم
  :)e-democracy(لكرتونية الدميقراطية اإل

 ال صـلة لـه -  عىل أيـة حـال- املبارشة جيدة أم ال، فهذا اإلنرتنت كانت دميقراطيةأسواء "
هروب منه، إنه يحدث بالفعـل  ال ٍّحتميا ًالقد أصبحت الدميقراطية اإللكرتونية أمر .مبوضوعنا

 ؛ُأن نتعايش معه، كام يجب أن نعلـم أنفسـنا عـىل نحـو أفضـل و،واألفضل لنا أن نتقبل ذلك
 ا قـابًالًمل يعد فرض القيود عىل سلطة الشعب خيار. حتى نتمكن من اتخاذ القرارات السليمة

  . )Morris,2000" ( عفا عليه الزمنًمنه خيارا اإلنرتنت للتطبيق، لقد جعل
أن الضغوط من أجل زيادة مشاركة املواطنني يف اتخـاذ القـرارات ) Morris (2000, يؤكد

   ،عـىل ذلـك) Coleman,1999( ستزيد مع ظهور اإلنرتنت، ويوافقه - املجتمعية التي تعنيهم
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ويرى أن التطبيقات التكنولوجية الجديدة القامئة عىل املشاركة عبارة عـن وسـائل تهـدف إىل 
دميقراطيات متثيليـة  - يف الوقت الحايل - تعد الدميقراطيات الحديثةو .شاركة املدنيةتعزيز امل
وال ميكننـا القـول .  حيث يتم انتخاب عدد قليل من الناس ليحكم املاليني من الناس،أو نيابية

كانـت إال أنهـا  ،ن الرشكات الحديثة التي يعمل بها معظم الناس هي مؤسسـات دميقراطيـةإ
 واختيار سياسـات ،من يحكمهم ُدة التي أتيحت أمام معظم الناس الفرصة الختياراملرة الوحي

 يف إجـراء انتخابـات وطنيـة  أو متمـثًال،ماكان داخل دولة أ سواء ،الحكم عىل املستوى املحيل
يف البلدان الصناعية الغربية مع زيادة ابتعاد املواطنني  ظهر عجز مدينقد  وكل بضع سنوات،
  ).Putnam, 2000(  السياسةصال النمطية وعنعن عمليات االت

سوف تتضمن النظرية أو النموذج الذي تم تطـويره عـن الدميقراطيـة اإللكرتونيـة آليـات 
 لنـوع اوصـًف -نفسـه يف الوقت  -قدم يجديدة الختيار الحكومات ومنحها السلطة، كام أنه س

 " تـربط بـني األفـرادمجموعـة معقـدة مـن العالقـات التـي ": أال وهـو،جديد من املجتمعات
)Macpherson, 1973, 51.(     

 عىل الـرغم مـن - ، ولكناا وثيًقًطريقة حكمهم ارتباطبوترتبط طبيعة العالقات بني البرش 
  . )government( ومفهوم الحكومة governance هناك فارق بني مفهوم الحكم- ذلك

(Blomgren Bingham, Nabatchi and O’Leary, 2005 ;Kooiman, 1993; Lynn 
and Ingraham, 2004; March and Olsen, 1995 ; Peters, 1996 ; Rhodes, 1997 ; 
Rosenau and Czempiel, 1992). 

ن و والقـادر،إن مفهوم الحكومة يعني أولئك الذين ميتلكون السلطة القانونية والسياسـية
تنفيـذ وتطبيـق  و خلـقعىل إدارة وتنفيذ األنشطة والسياسات، بينام يشري مفهوم الحكـم إىل

 والتـي قـد ال تتمتـع بسـلطة ، األهداف املشرتكة للمـواطنني واملـنظامت، ودعمهذه األنشطة
  .)Blomgren Bingham, Nabatchi and O’Leary, 2005( رسمية وتنفيذية

الحكـم   وتشجيعه عىل،يسعى الحكم إىل تقاسم السلطة يف صنع القرار مع املواطن وهذا
  ـمـن ـخـالل املـشـاركة املدنـيـة،عملـيـة لتنمـيـة الـصـالح الـعـام ، فـهـو ـيـوفراـلـذايت واالـسـتقالل

(Blomgren Bingham, Nabatchi and O’Leary, 2005). 
 ويجب عىل املامرسني لإلدارة العامـة والعلـامء ربـط عامـة الشـعب بـالحكم مـن جديـد،

  بحـث واالعرتاف بالواجب الخـاص للمـواطنني وتقـديره، كـام يتوجـب علـيهم نقـل أجنـدة ال
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ـدة ـدعم هــذه اإلدارة الجدـي ـذي ـي ـدريس يف االتجــاه اـل ـات امللحــة ؛والـت ـاول الرضورـي  لتـن
  .يعتربالحكم اإللكرتوين محاولة لتقديم أفكار حول الحكم الجديد و(2005)." للدميقراطية

  : لكرتوينلكرتونية يف مقابل الحكم اإلالحكومة اإل
 التي تتصف بها تكنولوجيا ،رة االستيعابيةا يتناول القدًتقرير) UN(أصدرت األمم املتحدة 

  اإلنرتنـتاسـتخدام شـبكة" :بأنهـا اإلنرتنت، وتم تعريف الحكومة اإللكرتونية يف ذلك التقرير
 ASPA and" (والـشـبكة العاملـيـة يف تـقـديم املعلوـمـات الحكومـيـة والـخـدمات للـمـواطنني

UNDPEPA, 2002(. مسـتويات التطـور وتم تصـنيف مراحـل الحكومـة اإللكرتونيـة وفـق 
   :ي يف استخدام شبكة اإلنرتنت، ويتضمن ذلكمالعلمي والتكنولوجي والرق

  .نرتنت، ويقصد بها إنشاء وجود حكومي رسمي عىل شبكة اإل"التواجد"مرحلة ) 1(
حيـث تصـبح ب ،، وهي عبارة عن عملية زيادة عدد املواقع الحكومية"التعزيز"مرحلة ) 2(

  .ناميكية وديًنشاطااملعلومات أكرث 
 وغريهـا مـن ، حيث ميكـن للمسـتخدمني دفـع تكـاليف الخـدمات،"التعامل"مرحلة ) 3 (

  . املعامالت عرب اإلنرتنت
 ويقصد بذلك تحقيق االندماج الكامل بني الخدمات اإللكرتونية عرب ،"التحول"مرحلة ) 4(

  .مختلف الحدود اإلدارية
لكرتونيـة  حـول الحكومـة اإل2004 عام لقد قدم استطالع الرأي الذي أجرته األمم املتحدة

ٍّترتيبا مبنيا ا السـتعداد هـذه من الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة وفًقـ191 عىل املقارنة بني ً
ويسـتند .  ووفق مسـتوى املشـاركة اإللكرتونيـة بهـا،الدول لتطبيق فكرة الحكومة اإللكرتونية

 ومقـدار ،ونية والبنيـة التحتيـة لالتصـاالتمؤرش الحكومة اإللكرتونية إىل تقييم املواقع اإللكرت
ُويـقـدر ـمـؤرش املـشـاركة اإللكرتونـيـة ـمـا إذا كاـنـت  .اـلـدعم اـملـادي املوـجـه للـمـوارد البرشـيـة

، أم ال اإلنرتنـت أدوات املشاركة والخدمات للشـعب عـىل شـبكة والحكومات توفر املعلومات
 دولة التـي 187وضمن  .حكوميةتلقي ردود أفعال الشعب عىل املبادرات ال ،عىل سبيل املثال
 دولـة تـنرش ترصيحـات سياسـية 43  كـان هنـاك حـوايل- ٍّا حكوميـاٍّ إلكرتونيـًامتلكت موقعـا

  املـشـاركة يف ـصـنع  تـهـدف إىل تـشـجيع الـنـاس وـحـثهم ـعـىل ؛بواـسـطة حكومتـهـا اإللكرتونـيـة
  



 نظريات ومناهج اإلعالم   
 

 276

فعليـة جـراءات إقـوانني و %)11حـوايل ( دولـة فقـط 20، يف حني امتلكـت السياسات العامة
ـار أن ردود أفعــال . للموقــعلتلقــي ردود أفعــال املســتخدمني  ويجــب أن نأخــذ يف االعتـب

ويوضـح .  ليست مثل املشاركة يف صـنع القـرار،لكرتويناملستخدمني وتعليقاتهم عىل املوقع اإل
واملشـاركة ترتيب البلدان الرائدة وفق مؤرش الحكومة اإللكرتونية ) 2.10 (و) 1.10 (الجدوالن

  ).مثل تعليقات املستخدمني واملحاوالت الرامية إىل املشاورة(رتونية اإللك
Table 10.1 Top 10 countries in the E-government Readiness Index  

United States  
0 9062Denmark 0.9058 

Sweden 0.8983 

United Kingdom 0.8777 

Republic of Korea 0.8727 

Australia 0.8679 

Singapore 0.8503 

Canada 0.8425 

Finland 0.8231 

Norway 0.8228 

Source: UNDESA (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs) (2004). Accessed via UPAN (United Nations Online Network in 

Public Administration 
and Finance) (2004). 

 
Table 10.2 Top 10 countries in the E-participation Index 

United Kingdom  
1 0000Singapore 0.9841 

United States 0.9048 

Canada 0.8730 

Republic of Korea 0.8730 

New Zealand 0.7937 

Denmark 0.7619 

Mexico 0.7619 

Australia 0.7143 

Netherlands 0.6984 

Source: UNDESA (United Natioa 
Department of Economic and Social AffaiQ (2004). Accessed via UPAN (United Natioa 

Online Network  in Public Administratia 
and Finance) (2004 
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ـن ـد أمـع ـة اإل) Riley, 2003( وـق ـني الحكوـم ـات ـب ـر يف االختالـف ـم النـظ ـة والحـك لكرتونـي
  . يشري إىل أهداف كل منهامالذي  و،االثننيتالفات بني  االخ3 .10لكرتوين، ويوضح الجدول اإل

  
  الفروق بني الحكومة والحكم)10.3 (جدول

  الحكم الحكومة

 الفعالية البنية الفوقية

 العمليات القرارات

 األهداف القواعد

 األداء األدوار

 التنسيق التطبيق

 املحصلة املخرجات

   الحكم اإللكرتوين الحكومة اإللكرتونية

  خدمة االستشارة اإللكرتونية  خدمة التوصيل اإللكرتوين

  التحكم اإللكرتوين  طريقة سري العمل اإللكرتونية

 املشاركة اإللكرتونية التصويت اإللكرتوين

 شبكة التوجيه املجتمعي اإلنتاجية اإللكرتونية

 
  Riley (2003): املصدر

 يتضـمن الحصـول -  عـىل حـد سـواء-  من الحكومة والحكمكالٍّأن ) Riley, 2003(ويرى 
ـث  ـاونهم، حـي ـومني وتـع ـة املحـك ـل األداة الرـسـمية إـعـىل موافـق ـة متـث ـة اإللكرتونـي ن الحكوـم

لكـرتوين مبثابـة النتيجـة ويعتـرب الحكـم اإل.  لتحقيق هذا الهدف عىل أرض الواقع؛املستخدمة
من املمكـن  -  فوقية كبنية- التي يعايشها مستقبيل الخدمة، ولذلك فإن الحكومة اإللكرتونية

  إن اآلليـات املسـتخدمة  حيث ؛ كعملية قامئة عىل املشاركة،أن تصطدم مع اإلدارة اإللكرتونية
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 يف تلقـي ردود األفعـال والتعليقـات أو آليـات املعـامالت التـي متـت إضـافتها للمواقـع ًحاليا
.  آليات صـنع القـرارال ميكن اعتبارها ضمن عملية املشاركة يف -  عىل سبيل املثال- الحكومية

 عىل سبيل املثال - اإلنرتنت تعتربعملية تسديد تكاليف رخصة القيادة الخاصة بك عن طريق
حتى إذا متكـن املاليـني مـن  و وليس مشاركة يف صنع القرار،،التفاعل مع الحكومة  مناً نوع-

 اإلدارة مـن لكرتونيـة، لـن تـتمكن من خالل بعض هذه البوابـات اإل،الناس من التعليق والرد
أن التـوتر الحـادث بـني الحكومـة اإللكرتونيـة ) Riley, 2003(ويرى  .الرد عليهم بصفة فردية

نتظـر ت بيـنام ، مع زيادة التوقعات حول املشاركة الحقيقيةًسيشهد تزايدا ،واإلدارة اإللكرتونية
  .اآلليات التي توفر املشاركة اإللكرتونية الفشل

 اإللكرتونية تنطوي عىل تحسني عملية تقديم الخدمات، كام  فإن الحكومة،وبناء عىل ذلك
اـسـتخدام لكرتونـيـة عـبـارة ـعـن الحكوـمـة اإلإن . أـنـه ميكنـهـا العـمـل يف دوـلـة ـغـري دميقراطـيـة

 بهـدف تعزيـز عمليـة اإلدارة ؛- ربيد اإللكرتوين وقواعد البيانـات مثل ال- الوسائط اإللكرتونية
 مـن أجـل نرش ؛مـن جانـب الحكومـة اإلعـالم م وسـائلكام أنها تشري إىل اسـتخدا الحكومية،

تجـاه واحـد مـن ا، وهكذا تستمر هـذه العمليـة يف ت للمواطنني والهيئات االعتباريةاملعلوما
عىل أنـه عمليـة  -  يف أفضل حاالته- الحكم اإللكرتوينميكننا تعريف و .الحكومة وإىل الشعب

ملسـتخدمة يف اسـتقبال التعليقـات وردود مشاركة إلكرتونية، ويتعدى ذلك اآلليات البسيطة ا
ٍّخدمني، ويلزم هذه العملية مجتمعا دميقراطيا املستبلِاألفعال من ق هو  لكرتوينإن الحكم اإل. ً

مـن أجـل تعزيـز ؛ - التفـاعيل التليفزيـونو اإلنرتنـت  مثل- استخدام التطبيقات التكنولوجية
  .مستوى القاعدة الشعبية للمجتمع وخاصة عىل ،مشاركة املواطن يف صنع القرار الحكومي

وتستخدم كافة الحكومـات الدميقراطيـة الحديثـة اآلن رسـائل الربيـد اإللكـرتوين وقواعـد 
عمـل إدارتهـا وتـدعيمها، ويشـمل ذلـك اسـتخدام خـدمات التوصـيل   بهدف تعزيز؛البيانات

لتنظيمـي، إىل  من أجـل تنسـيق النشـاط ا؛البنية التحتية اإللكرتونية للمعلومات واإللكرتونية
  .  وكذلك األعامل الربملانية اليومية،جانب األعامل اليومية التي تقوم بها الحكومة

(Gronlund, 2002 ; Gibson, Ward and Rommele, 2004) 
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يف تواجـد   أكـرباًقـد شـهد توسـع، 2001 تقـارير األمـم املتحـدة أن عـام  أحـدوقد أوضح
ه يف السنوات الخمس السابقة، وقـد تنـامى عـدد مام كان علي اإلنرتنت الحكومات عىل شبكة

 يف الفرتة بني اإلنرتنت  الرسمية للحكومات عىل شبكةرئيسةالصفحات ال
ن عـددها ال  بعـد أن كـاحكـومي رسـمي، موقع 50،000إىل ما يزيد عىل ، 2001 و 1996

يـة وقد تحولـت هـذه املواقـع القدميـة مـن مجـرد كتيبـات إلكرتون .!ًيتجاوز الخمسني موقعا
  بـنياٍّتشـهد تفـاعًال مسـتمر ، لتصـبح مراكـز معلومـات برصيـة،بسيطة حول الشئون العامـة

  .)ASPA and UNDPEPA, 2001, 5( املستخدمني من املواطنني والقطاع العام
، بريطانية إلقامة حكومة إلكرتونيـةة رأول مباد -  عىل سبيل املثال- )Directgov وكانت 

وسـعت إىل مـنح كافـة املـواطنني سـهولة ، 2004يطانيـة يف عـام والتي أطلقتها الحكومـة الرب
 العاملـةا من ً بدء،الوصول املبارش إىل املعلومات والخدمات العامة حول مختلف املوضوعات

  )/uk.ovg.direct.ukonline://http. (اإلعاقة مشكالت  إىل، ووصوًالوالسيارات والناس 
اململكـة " UK Online" أال وهـي - اً من مبادرة أوسع نطاقـاًويعد إنشاء هذا املوقع جزء

 اًوتـوفر مزيـد. 2000 والتي تم إطالقها يف شهر سبتمرب من عام -  اإلنرتنتاملتحدة عىل شبكة
 الخدمات األخرى التـي ميكـن للمـواطنني مـن خاللهـا إقامـة ،من املواقع ذات التوجه املحيل

  اإلنرتنت تسديد رضيبة السكن عرب شبكة،عىل سبيل املثالو  مع الحكومة،عامالت وصفقاتت
)Cross, 2004(.   

 مبـادئ ة والتي حـددت خمسـ،"White Paper"وقد أصدرت الحكومة الربيطانية وثيقة 
  :، وهي واملتعلقة بهذا النوع من النشاط،أساسية للحكومة اإللكرتونية

  .  بناء عىل اختيارات املواطنني،ة بناء الخدمات املقدم-1 
  . تسهيل عملية وصول املواطنني إىل الحكومة وخدماتها -2
  . تسهيل عملية االندماج االجتامعي-3
  . توفري املعلومات عىل نحو مسئول-4
 . استخدام املوارد الحكومية بكفاءة وفاعلية-5

(White Paper cited in ASPA and UNDPEPA, 2001, 6) 
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سرتاليا وهونغ أ من بينها - 2001عام  دولة يف 22ري يف ُ أج، أظهر استطالع للرأيهذا وقد
 من كندا، وسنغافورة، والواليـات كالٍّ أن - ماليزيا ونيوزيلندا وبريطانياويرلندا واليابان أكونغ و

 نرتنـتاملتحدة كانت مبثابة الدول األكرث شمولية يف تقديم الخدمات الحكومية عىل شـبكة اإل
)Saywell, 2001(.  

 ، اإلنرتنتيف مثل هذه الخدمات عىل شبكة شرتاك املواطنني فقد أضحى الحافز والدافع ال
 )Units Per Transactions UPT ( ُ وصارت املعامالت التي تعرف باسم،أسهل وأكرث كفاءة

د وهي مقياس ملتوسط عدد املنتجات التي تم رشاؤها يف إحدى الزيارات النموذجية إىل أح -
 أكرث مـنو،  أقل تكلفة-  بني املنتجني من الحكومة واملستهلكني من املواطنني،املحال التجارية

 .)Hobsbawn, 2003( نحو تحقيق الدميقراطية اإللكرتونية ،أي حافز آخر
عـىل مثـاًال  - " الهنديـةأنـدرا بـراديش" الواقع يف واليـة -  اإللكرتوين)E-Seva(ويعد مركز 

 وعىل حقيقـة أن هـذه األفكـار ليسـت متمركـزة يف ،ر الحكومة اإللكرتونيةكيفية انتشار أفكا
 مثـل أنظمـة تسـديد ، مـن الخـدماتاًاإللكـرتوين عـدد) E-Seva(يـوفر مركـز  .الغرب فقـط

 وتصـاريح ، والتقدم بطلب استخراج شهادات املـيالد والوفـاة،حجز تذاكر القطارات و،الفواتري
 Missouri Member Organized[ د تم إنشـاء مؤسـةهذا وق . أو رخص القيادة،السيارات

Resource Exchange MORE [ يف)St Louis( ، بهدف مساعدة النـاس عـىل ؛1983يف عام 
الخروج من دائرة الفقر، وتسعى هذا املؤسسة إىل إعداد أفراد املجتمـع املحـيل للعمـل، كـام 

وي الدخل املنخفض من أفراد  من أجل تقديم املساعدة لذ؛أنها تدير قاعدة بيانات للتوظيف
 من مركز ال يوفر كل.  املتاحة يك يتمكنون من الوصول إىل املعلومات حول الوظائف؛املجتمع

)E-Seva(مؤسسة  و)MORE(أو سياسـات ، الفرصة أمام املواطنني للمشاركة يف صنع القـرار 
تقـدم هـذه  أو الهيئات القضائية التي تعمـل فيهـا، وعـىل الـرغم مـن كـل ذلـك ،الحكومات

  .  تساعد املجتمعات املحلية أو الجامعات املهمشة يف املجتمع،املؤسسات خدمات حقيقية
يف عمليـة  التفـاعيل إمكانيـة تعزيـز مشـاركة املـواطن التليفزيـونو اإلنرتنـت توفر شبكة

ا ً بدء،صناعة القرار الحكومي، وتتضمن االحتامالت املتاحة أي مستوى من مستويات املشاركة
   وصـوًال ،تخـاذ القـراراتااركة املـواطن يف عمليـة االقـرتاع والتشـاور مـع الحكومـة يف من مش
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 لكـرتوين للمدينـة وقـائم عـىل االجـتامع اإل،إىل تقديم منوذج دميقراطـي مبـارش بدرجـة أكـرب
)Abramson et al., 1988(.  

 ،لكـرتوين اإلالربيد - عىل سبيل املثال - الربازيلية )Porto Alegre(يستخدم مجلس مدينة 
 ,Hobsbawn(لتشجيع عملية تصويت املـواطن يف القضـايا املختلفـة  ؛ اإلنرتنتومواقع عىل

ــة ( اإللـكــرتوين )Minnesota E-Democracy(ـيــوفر موـقــع و .)2003 ـحــول الدميقراطـي
 للتفاعـل ًمرسحـايتخـذها املواطنـون  ، اإلنرتنـت صفحات وساحات عامـة عـىل- )اإللكرتونية

الدميقراطيـة اإللكرتونيـة الهولنـدي  وقـد أنشـأ وزيـر. تلف القضايا العامةوالتواصل حول مخ
قبال الجامهريي عىل عملية يف محاولته للتغلب عىل قلة اإل ؛ اإلنرتنتغرف دردشة عىل شبكة

 األـســـرتالية برعاـيـــة ـشـــبكة )New South Wales(قاـمـــت حكوـمـــة  والتـصـــويت،
"Community Builders"املنوطة بتطبيق السياسات    

)www.communitybuilders.nsw.gov.au(.  
 إىل تعزيـز األنشـطة - سـرتاليا الغربيـةأ الخاص بحكومـة )Citizenscape(ويسعى موقع 

   .)www.citizenscape.wa.gov.au(ذات الصلة بقضية املواطنة 
 ولكنها ،وتعد مثل هذه املشاريع محاوالت تهدف إىل زيادة مشاركة املواطنني بدرجة أكرب

ال و ،ثل أية تغيريات يف الطريقة التي يشارك بها املواطنون يف عملية صنع القـرار الفعليـةال مت
 أن تكـون مجـرد تعزيـزات ،تعدو معظم أمثلة املشـاركة اإللكرتونيـة والحـوار يف هـذه األيـام

من كونها أمثلة عىل عملية املشاركة املبارشة يف عمليـة وضـع السياسـات وصـنع   أكرث،للحوار
  .القرار
مبثابــة ) /it.bologna.comune.www://http( اإللكــرتوين )Iperbole( ويعتــرب موقــع 

شبكة مدنية يف مدينة بولونيا اإليطالية، وقد تـم إنشـاء العديـد مـن السـاحات العامـة عـىل 
 متكنهم من الوصـول ، نقاط مجانية الحاصلني عىل،من أجل املواطنني املحليني ؛ اإلنرتنتشبكة

  كـام . خباريـة واملجموعـات اإل،إىل الخدمات والبيانات عىل هـذه املواقـع، والربيـد اإللكـرتوين
يـتم توفريخـدمات كـام ُأن هناك تدريبات مبارشة وأخرى عن بعد تقام عرب شـبكة اإلنرتنـت، 

  يـوفر هـذا و .نرتنـتإلالرعاية الصحية لذوي االحتياجـات الخاصـة وكبـار السـن عـرب شـبكة ا
 حيـث ميكـن للمـواطنني ،"time bank" ُاملوقع للمستخدمني من املواطنني مـا يعـرف باسـم 

   والـذي ،وهـو عبـارة عـن منـط مـن تبـادل الخـدمات". تبادل الخدمات مع بعضـهم الـبعض
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نفاق ساعة يف خدمة إ من العمالت، وهو ببساطة عبارة عن من الوقت بدًاليستخدم وحدات 
، وبـذلك ) مـن الوقـتدوالر(ه الساعة إىل عملة زمنيـة أفراد مجتمعك، ويتم تحويل هذ أحد

أن يقـدم لـك فيـه خدمـة يف  ميكن لفرد آخر يف مجتمعك ، من الوقتيصبح يف رصيدك دوالر
  ".املقابل

، إىل )Iperbole(املخصصـة للمناقشـة عـىل موقـع  كام أن هناك مجموعة من املنتـديات 
 مبـا يف ذلـك ،لحصول عىل الوثـائق املحليـة املنشـورة عـىل هـذا املوقـعجانب توفر إمكانية ا

هـذا املرشوع هـو إقامـة وسـائل   إن جـوهر؛ حيـثالدراسات االستقصائية للسكان املحليـني
  ). تفاعلية:أي( تصال ثنائية االتجاها

 إىل أن كيفيـة الوصـول إىل املرحلـة ، منـذ وقـت طويـل)Grossman, 1995( وكام أشـار 
مسـتوى املدينـة أم عـىل ، سواء عـىل  أال وهي املشاركة الفعلية يف عملية صنع القرار- التالية

  . لعملية النمذجةرئيسةهي املشكلة ال - مستوى البلد
  يف األلعـاب التـي تعرضـها شاشـات)Spot-polling(ُومتثل االسـتفتاءات التـي تعـرف بــ 

يف الوقـت  دةل مثـل اململكـة املتحـ والتي تتمتـع بشـعبية كبـرية يف دو- التفاعيل التليفزيون
التفـاعيل يف  التليفزيـونوقد فاق معدل اإلقبـال عـىل . آليات محتملة لعملية االقرتاع -نفسه 

، ـكـام ميـكـن اـسـتخدام أجـهـزة  مـعـدل اإلقـبـال ـعـىل اإلنرتـنـت،بـلـدان مـثـل اململـكـة املتـحـدة
 املـواطنني بأصـواتهم يف  للمشـاركة يف عمليـة إدالء؛يف الواليـات املتحـدة الرقميـة التليفزيون
   . )Featherly, 2003(االنتخابات 

 عن اإلطار القانوين، يف حـني أن هنـاك مـن يسـعون آنًفا من األمثلة املذكورة وال تخرج أي
 بهدف إقامة التظاهرات وأعامل ؛إىل تحقيق املشاركة اإللكرتونية عن طريق تعبئة الرأي العام

ومثل هذه املجموعات ال تلهـث وراء تحقيـق مكاسـب . اخرتاق الشبكات  أو،العصيان املدين
أعـامل ، ولكن الهدف من أعاملها مامرسـة االحتجـاج عـىل وليست لها دوافع إجرامية ،مادية

  .  أو غريها من املامرسات الظاملة،الحكومة امللموسة يف واقعهم
  :التلخيص

   حقيـقـة ،ع الـقـرار وعملـيـات ـصـن،ال متـثـل املـشـاركة اإللكرتونـيـة يف العملـيـات الحكومـيـة
  واقعية يف نسيج الحكومـة اإللكرتونيـة الدميقراطيـة الحديثـة، بيـنام ميثـل الحكـم اإللكـرتوين 
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 يف -  يف الحكومة اإللكرتونية، ولكن يتكون الحكم اإللكرتوين يف الوقـت الحـارضمشاركًا اًعنرص
إللكرتونية عـرب شـبكة  من آليات استقبال ردود وتعليقات املستخدمني عىل املواقع ا- األساس

مرحلـة متقدمـة يف الـدول  اإلنرتنـت نرتنت، وقد بلغ توفري الخدمات الحكومية عـرب شـبكةاإل
  .دميقراطية عىل حد سواءالالدميقراطية وغري 

  :نشاط
لكرتونية املتاحة من خالل مسـتويني مـن املسـتويات  حول الخدمات اإلةانقم بعمل استب

ًاألكرث تناقضا وتعارضالحكومية   مع موقفك الحـايل، وميكـن أن يشـمل ذلـك نظـام الجامعـة اً
  . )لوحة داخلية وحكومة وطنية(واملجلس املحيل 

، وأنـواع املعلومـات أنواع الخدمات، وطرائق التفاعـلاذكر أوجه التشابه واالختالف بني  -
  .املقدمة

  : لكرتوينالعصيان املدين اإل
ألنهم يعتقدون أن ؛ خدم أجهزة الكمبيوترتست و، اإلنرتنتتشرتك البلدان يف خدمات شبكة

وتعد هذه الثقة . ُمثل هذه التطبيقات التكنولوجية من شأنها أن تحسن أوضاعهم االقتصادية
 أشـبه مـا -  بوابة تحقيـق التقـدم االقتصـاديهاباعتبار -يف التطبيقات التكنولوجية الجديدة 

وتعد . واالقتصادية البسيطة السابقةة  اإلعالميتكون بالثقة التي حظيت بها النامذج التنموية
ا للمعلومـات واملعرفـة، ًيعكس سعي الـدول إىل أن تصـبح مركـز ،دولة سنغافورة أفضل مثال

: والفنـون لدولـة سـنغافورة يف ذلـك الوقـت اإلعـالم  وزيـر- )George Yeo(ا ملـا قالـه ووفًق
لينـا التفكـري يف طـرق املسـتقبل، ولـذلك يجـب عيف ستحظى األبعاد الجغرافية بأهمية أقل "

كام يجـب علينـا التأكـد مـن . للمعلومات واملعرفة  من أجل االحتفاظ مبكانتنا كمركز؛جديدة
 حتـى نـتمكن مـن ؛ سنة القادمةنين سنة أو الثالثيية جديدة خالل العرشتأننا منتلك بنية تح

ا نجحنـا يف وإذ. للسـلع والخـدمات واألشـخاص واملعلومـات واألفكـار االحتفاظ بدورنا كبوابة
 أو مـا ، فسوف تكون سنغافوة إحدى املدن الكربى يف القرن الحـادي والعرشيـن،تحقيق ذلك

 وإذا فشـلنا ، فسـتحل مراكـز  .. أو قرن املحيط الهـادئ،)The Pacific Century( ـُيوصف ب
  .)Rodan, 2001" ( وسوف نرتاجع إىل مرتبة أدىن،أخرى محلنا
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 ليست مجـرد مسـألة اإلنرتنت شرتاك يف خدمات شبكةورسعان ما وجدت سنغافورة أن اال
 soc ( ، وتـعـدة ـلـيس ـلـه أـيـة عواـقـب ثقافـيـة أو مجتمعـيـ،قـبـول تطبـيـق تكنوـلـوجي مـجـاين

culture.singapore(كـرث إثـارة للقلـق األ اإلنرتنـت  إحدى املجموعات اإلخبارية عـىل شـبكة
 هـذا وقـد تـم نرش أكـرث مـن . عند بدء استخدام شبكة اإلنرتنـت،بالنسبة لحكومة سنغافورة

يف  ،1995 إىل منتصف عـام 1994يف الفرتة من منتصف عام  اإلنرتنت  رسالة عرب شبكة10000
 ، وعـىل الـرغم PAPية انتقادات أو اعرتاضات جذرية ضد الحزب الحاكم أُحني أنه مل تسجل 

لحـاكم قـرر الحـزب ا  حيـث؛ بدرجـة كبـرية معهـمً، مل يكن الحزب الحاكم متسامحامن ذلك
PAPمن حجب املوقع كلية  بدًال، التعامل مع املنتقدين له )Rodan, 2001(.  

 عىل الرغم من الهيمنة والسيطرة السياسية التـي يفرضـها ،تعد سنغافورة دولة دميقراطية
هناك عالقة وطيدة تجمع بـني السـلطة السياسـية والسـلطة ، كام أن الحزب السيايس األوحد

 تعـد ، أن مثل هـذه االنتقـادات البسـيطة ضـد الحكومـة،PAPاكم  الحزب الحأىر. الرشعية
  .مبثابة طريق طويل من العصيان املدين

 والتـي ميكـن أن تـرتجم إىل سـياق ،هذا ويعد العصيان املـدين أحـد أدوات الناشـط األوىل
ـري ـرب الكـث ـد اعـت ـرتوين، وـق ـة وإلـك ) Electronic Disturbance Theater "EDT("ن حرـك

 :وهـو، )Hacktivism( ـة مخصصـة ملـا يسـمى بـيـأول شـبكة إلكرتونيـة حقيق - اإللكرتونية
 ." لتحقيق مآرب سياسيةًسعيا ؛القانونية القانونية أو االستخدام السلمي لألدوات الرقمية غري"

 ُ أو مـا يعـرف بالهـاكر أو قرصـنة،)hacking(  عبارة عن سياسـة لتطبيـق)Hacktivism(إن 
 من أجـل تحقيـق ؛ أو ابتكار أية وسيلة تكنولوجية،)phracking( و)phreaking ( واإلنرتنت

  .أهداف سياسية أو اجتامعية
عىل الشخص الذي ميتلك القدرة واملهارة للتالعـب باالتصـاالت  )phreaker( ويطلق لقب

 ، اإلنرتنـت قرصنة؛ من املهارتنياً عىل من ميتلك مزيج)phracker( ُ بينام تطلق لفظة،الهاتفية
 مـن يخـرتق األجهـزة األمنيـة دون أي فيطلـق عـىل )cracker(أما لقب  .الهواتفبوالتالعب 

 اإلنرتنـت هدف أو واعز أخالقي، وقـد تـم ابتكـار هـذا اللقـب يف مواجهـة مخـاوف قراصـنة
)hacker( للفظ  من استخدام الصحافة)hacker(.  

ووفـق وين، لكـرت بصـياغة وابتكـار مصـطلح العصـيان املـدين اإل)EDT(وقد قامت حركـة 
   .الكربى اإلنرتنت هي املسئولة عن تنظيم أوىل أعامل قرصنةتعد هذه الحركة معلوماتنا، فإن 

  



                                                                                          عالمنظريات ومناهج اإل 
 

 285

، وقامـت املكسـيكية )Chiapas( يف مدينـة) Zapatista( حركـة )EDT(لقد سـاندت حركـة 
ني يف وقتنا الحايل يإن النشطاء التقليد .)SWARM( للقيام بأعامل مثل ؛بتوفري الخرباء الفنيني

 ونتيجـة لـذلك ،التـي اسـتخدمها قراصـنة الكمبيـوترنفسـها يستخدمون األدوات والتقنيـات 
أال وهـي أن  ، اإلنرتنـتتوصلت الجامعات املتطرفـة إىل الحقيقـة التـي طاملـا عرفهـا قراصـنة

 يف ً حاليـامـام هـي عليـه اإلنرتنـت املؤسسات االجتامعية التقليدية أكرث عرضة للخطر يف عامل
الرسـيـة املـشـهورة  اإلنرتـنـت وباملـثـل فـقـد وـجـد بـعـض أعـضـاء حرـكـة قراـصـنة. الـعـامل اـملـادي

 ,Harmon(  الحوافز والدوافع املحركة لها يف قضايا أخرى غري دافـع إرضـاء الـذات،بالعفوية
  . بعض أنشطة قرصنة الكمبيوتر البارزة4 . 10 ويوضح الجدول . )1998

   اإلنرتنتيعرض أهم أهداف قراصنة 4 . 10جدول 
  

Hacktivist International issues and tactics Target 
Black Hand 
 

Ethnic war: Black Hand, named after a historical clandestine Serbian 
military 

Balkan Press 
 

Kosovo Hackers Group organization, attacked the site of the Croatian state-owned 
newspaper 

 

Serbian Angel Vjesnik. Croation hackers retaliated with 'Read Vjesnick and not 
Serbian 

 

 books'. Defacement is a common tactic. Attrition.org esti mated in 
2000 that 

 

 there had been over 5,000 defacements, some just for fun.  

  :نرتنتأخالقيات قراصنة اإل
ن عملهـم ينطلـق مـن إ حيـث ؛)crackers( عن )Hacktivists(اصنة اإلنرتنت قريختلف 

  :فيام ييل اإلنرتنت أخالقيات قراصنة) Levy, 1984(قد لخص  وأخالقيات مقننة،
  . تحتاج املعلومات إىل جو من الحرية-1
 .مركزية تعزيز الال وعدم الثقة يف السلطة -2
 مثـل ، ولـيس وفـق معـايري وهميـة،ملهـموفـق ع اإلنرتنـت يجب الحكم عىل قراصنة -3

 .الدرجات أو السن أو العرق أو املكانة
 .ميكنك خلق الجامل واألعامل الفنية عىل أجهزة الكمبيوتر -4
  .ميكن ألجهزة الكمبيوتر أن تغري حياتك نحو األفضل -5
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 جامعـات -  واآلن ضـمن أشـهر-أوائـلإحـدى ) Cult of the Dead Cow(تعـد جامعـة 
 ملحاكـاة بـرامج ؛ أو خلـق بـرامج القرصـنة،الضـالعة يف تنظـيم احتجاجـاتإلنرتنـت  اقراصنة

 -  عـىل سـبيل املثـال-  )Cult of the Dead Cow( وقـد قامـت جامعـة. املنظامت الكـربى
  . )Microsoft(مايكروسوفت  يف محاولة لها ملحاكاة برنامج ؛)BackOrifice(بإنشاء برنامج 

 ألعضاء الجامعات التي بدأت صغرية  مثاًال )Cult of the Dead Cow(كام تعترب جامعة 
  .  إىل أن تخرجت لتصبح ذات وعي وإدراك سيايس أفضل،يف اهتاممهم بأجهزة الكمبيوتر

وكان معـدل أعامرهـم  - 1984يف عام  )Cult of the Dead Cow (جامعة وعندما بدأت
امرسـة أعـامل القرصـنة عـىل آالت  اعتادوا عىل قضـاء أوقـاتهم يف م- ًحوايل أربعة عرش عاما

 هم، فقـد تقـدم العمـر بأعضـائهم؛ن نقطة تحول بالنسبة لان املاضياثل العامم ولكن ،الصودا
  مـن الكفـاءة الفنيـة والتقنيـةٍّ، ويتمتعـون بدرجـة عاليـة جـداأصبحوا محنكني يف السياسةو
)Oxblood Ruffian’, group member, cited in McKay, 1998(.   

 يف السـلطة لتصـل إىل أيـدي املـواطنني، ولكنهـا أـقـرب إىل تحـوًال )Hacktivism( ال متثـل
، ويتم تحقيق ذلك باستخدام الحقوق املتاحة يف أعامل العصيان املدين  أو،االحتجاج التقليدي

 سـوف ،القواعـد الرسـمية و، وحتى عنـدما يعتمـد االحتجـاج عـىل القـوانني الدميقراطيةإطار
 - لكـرتويناإل جيب بهـا الحكومـات الدميقراطيـة لعمليـات العصـيانتشكل الطرق التـي تسـت

 الناشـئة توتشمل خطوط الخـالف املشـكال. جوانب عملية املشاركة اإللكرتونية يف املستقبل
  :، عىل سبيل املثالئولية ومراكز املس،عن جامعات املصالح املميزة

 ا لآلخرًهام خاضعأحدهل يعد  ، الخط الرفيع الفاصل بني املعلومات التجارية والوطنية-1
   عندما تكون صناعة وطنية معينة عىل املحك؟

 عـنـدما يـعـارض ـجـزء كـبـري ـمـن ، يف حاـلـة الـحـرباملعلوـمـات العـسـكرية واالجتامعـيـة -2
  ميكن اعتباره مبثابة خيانة؟هلاملواطنني مبدأ النزاع قيد الجدل واملناقشة، 

  من يقرر ما ينتمي ،لومات القطاع الخاص مقابل املجاالت العامة للمع-3
 ملجال السلطة العامة بصفة قانونية؟

 الوسـائل املسـتقبلية ،والشبكة العنكبوتيـة اإلنرتنت  يف عاملالهويات الرقميةرمبا تكون  -4
 .قد تتطلب مثل هذه الشخصيات حامية قانونية و،التي متكننا من االحتجاج
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  :الشخصيات الرقمية الفاعلة والسلبية 
 القدرة عىل تخزين كميـات هائلـة مـن ،املكتبات الرقمية واعد البيانات الحديثةمتتلك قو

 -بطبيعـة الحـال  - املعلومات حول األفراد، وبالنسبة لشئون وأحوال األفراد اليومية الطبيعية
 .هناك العديد من قواعد البيانات والعديد من املنظامت املعنية بجمع املعلومات عن األفـراد

يف هـذه البيئـات الرقميـة ، و)digital personae(مـن الشخصـيات الرقميـة هنـاك نوعـان و
  .)Clarke, 1994( والشخصية الرقمية السلبية ،الشخصية الرقمية اإليجابية الفاعلة

ا مـن املـنظامت ًتقوم العديد من املنظامت بعملية جمـع املعلومـات حـول األفـراد، بـدء
لك املنظامت املعنية بالتعليم والشئون وصوًال إىل ت ، واألمن االجتامعيلعدلاملعنية بالصحة وا
كـام .  وتعد املعلومات الرقمية الحالية من النـوع السـلبي يف املقـام األول،املالية واالقتصادية
بجمع املعلومات مـن خـالل " الفيزا" تقوم رشكة تأشريات السفر، )1 . 10 (يوضح الشكل رقم

 ، املعلومات التي تـم جمعهـا حـول ذلـك الفـرداملعامالت مع أحد األشخاص، وتستخدم هذه
واملستخدمة يف عمليـة اسـتخراجه لتأشـرية الـدخول بـدورها يف تكـوين صـورة أو معلومـات 

  .مخترصة عن ذلك الفرد
Table 10.1 Top 10 countries in the E-government Readiness Index  

United States  
0 9062Denmark 0.9058 

Sweden 0.8983 

United Kingdom 0.8777 

Republic of Korea 0.8727 

Australia 0.8679 

Singapore 0.8503 

Canada 0.8425 

Finland 0.8231 

Norway 0.8228 

Source: UNDESA (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs) (2004). Accessed via UPAN (United Nations Online Network in 

Public Administration 
and Finance) (2004). 

ًالرقميـة اإليجابيـة أمـرا كام أن أجهزة الكمبيوتر الحديثة، تجعل من الكيانات أو الهويات 
 عىل أرض الواقع، فمثل هذه الشخصـيات والهويـات ليسـت عبـارة عـن مجـرد تـراكم ًممكنا

   لهـا ، عبـارة عـن عوامـل فاعلـة ونشـطة-  يف حقيقـة األمـر- ، ولكنهـاللمعلومات والبيانـات
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يع يف مجـال التكنولوجيـا الرقميـة، يسـتط . وراءهـاي أو السـع،القدرة عىل تـوفري املعلومـات
 أماكن أخرى عىل أي أو يف ،، ويقوم بعمله يف محل عمل الفردالعامل الترصف نيابة عن الفرد

  .شبكة اإلنرتنت
خدمة إرسـال رد إلكـرتوين عـرب اإلمييـل ي وه ،وميكننا عرض مثال بسيط عىل هذه الفكرة

، حيث يستخدم صاحب الربيـد اإللكـرتوين املسـتخدم لهـذه تهأثناء قضاء صاحب الربيد لعطل
  .)Clarke, 1994" (أنا يف عطلة حتى يوم كذا ": مثل،امليزة رسائل إلكرتونية

االصـطناعي  مثل اإلنسان اآليل للمعلومـات الـذي يتصـف بالـذكاء ،بينام تعترب التطبيقات
)AI(و ) avatars( ،سواء يف شـكل  اإلنرتنت،وهي عبارة عن الشعارات الشخصية ملستخدمي 

الصـورة املسـتخدمة   مثل،بعاد، أو ثنايئ األاد املستخدمة يف ألعاب الكمبيوترمنوذج ثاليث األبع
 فاعلـة، والا للشخصيات والكيانات الرقميـة النشـطةً أمثلة أكرث تعقيد،نرتنتعىل منتديات اإل

أو يف  ، اإلنرتنـترسوم متثيلية ألي شخص عىل شبكة  البسيطة عبارة عن)avatars(قد تكون و
ـوتر ـة الكمبـي ـذكاء  .بيـئ ـة لـل ـذ مـثـل ـهـذه األـعـامل املحاكـي وميـكـن لألـشـخاص تـصـميم وتنفـي

ُتسـتخدم  ، كام أنها مـن املمكـن أنأو ميكن أن يفرضها عليهم اآلخرون ،االصطناعي بأنفسهم
  .)1994(لرش للخري أو ل

 مـنهام يعطيـه كـلويقع االختالف بني نوعي الكيانات الرقمية يف مفهـوم السـلطة الـذي 
نها تعطي األفراد القدرة عىل تصميم أجهزة تنقية وترشيح حول وجودهم إملستخدميه، حيث 

 ، علـيهماملتـدفق التعامل مع ذلك القصف من البيانـات حتى يستطيعوا ؛ اإلنرتنتعىل شبكة
 ,Clarke" (حت ظاهرة للعيـان بصـورة متزايـدة يف عاملنـا الـذي تربطـه الشـبكاتوالتي أض

1994(.  
ــة ورصـــد الســـلوك اإللكـــرتوين لألشـــخاص بواســـطة  ــتم مراقـب   ولكـــن ميكـــن أن ـت

ــ ــةالشخصـــيات والكياـن ــال- ات الرقمـي ــق الوصـــول إىل -  عـــىل ســـبيل املـث    عـــن طرـي
، ـكـام ميـكـن معرـفـة  عليـهـا أـمـاكن تواـجـدهم وـقـت دـخـولهم ومعرـفـة،برـيـدهم اإللـكـرتوين

ويف أكـرث الحـاالت .  محددة عىل شبكة اإلنرتنـتاستخدامهم لقواعد بيانات معينة أو سجالت
، ومـن  القيام بـأعامل مسـتقلة بـذاتهاىل، قد تتمتع العوامل الفاعلة النشطة بالقدرة عًتطرفا

   ـمـع  ـكـام حـدث مثـل ـهـذه األعـامل،املمكـن أن يـصـعب عـىل مبتكرـهـا نفسـه الوـصـول إىل
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(Cornell worm). أو ، رمبا عـن طريـق الصـدفة،وقد نستطيع التوصل إىل مبتكرها بصعوبة 
ً مثاًال مشـابها -  والفاكس قصري األجلالتليفونلتصميم، ويعترب إزعاج أجهزة بواسطة طريقة ا

  (1994).  ذلكل
  أو كيـان رقمـي،، فقد نجح الشخص يف خلق شخصـية رقميـة)10.2 ( وكام يوضح الشكل

 أو الـشـعارات )avatars(نرتـنـت، وتـحـدث عملـيـة خـلـق فاـعـل ونـشـط ميثـلـه ـعـىل ـشـبكة اإل
 سـواء يف شـكل منـوذج ثـاليث األبعـاد املسـتخدمة يف ألعـاب  اإلنرتنـت،الشخصية ملسـتخدمي
والتـي متثـل  اإلنرتنـت،  املسـتخدمة عـىل منتـديات الصـورةبعـاد مثـلالكمبيوتر ، أو ثنايئ األ
 لقطـة )10.3 (ويعـرض شـكل. عىل أرض الواقع اإلنرتنت لرقمية يف عاملالهويات أو الكيانات ا

  .)avatars(يوضح عملية عمل  و،من الحياة الثانية
Table 10.2 Top 10 countries in the E-participation Index 

United Kingdom 1.0000 

Singapore 0.9841 

United States 0.9048 

Canada 0.8730 

Republic of Korea 0.8730 

New Zealand 0.7937 

Denmark 0.7619 

Mexico 0.7619 

Australia 0.7143 

Netherlands 0.6984 

Source: UNDESA  United Natioa 
Department of Economic and Social AffaiQ (2004). Accessed via UPAN  United Natioa 

Online Network  in Public Administratia 
 and Finance 2004  

Table 10.3 Differences between government and governance 
Governance Governance  
functionality superstructure 
processes decisions 
goals rules 
co.ordination implementation 
outcomes outputs 
e-governance e-government 
electronic consultation electronic service delivery 
electronic controllership electronic workflow 
electronic engagement electronic voting 
networked societal guidance electronic productivity 

Source:Riley (2003). 
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كنها االنفصال عنـا والهـروب  مي،وتبدو فكرة إمكانية خلق شخصيات رقمية فاعلة ونشطة
 من الخيال، ولكنهـا ليسـت مسـتحيلة يف ًرضبا -  اإلنرتنت يك تحيا حياة خاصة بها يف عامل؛منا

، بـل اإلنرتنـتاملستقبل، حيث ميكـن لألشـخاص بالفعـل بنـاء هويـات وكيانـات عـىل شـبكة 
  .وميكنهم استثامر طاقاتهم العاطفية ووقتهم يف خلق مثل هذه الهويات

ناقشـة مل؛ )Case(باسـتخدام تقنيـة  -  عـىل سـبيل املثـال- 1997يف عام امت تركيا فقد ق
 مصصـم )Case(كـان .  اإلنرتنـتعـرب شـبكةالهويـة الجنسـية  الهوية الجنسـية وتغيـريقضايا 

 تـدور أحداثـه حـول ،فزيويني والذي قام بتمثيل مسلسل تل،اً عام34 يبلغ من العمر ،جرافيك
 أحـد ووهـ، )multi-user domain "MUD"(ُ كان يعرض عـىل  والذي،مجموعة من النسوة

حـيـث ميـكـن ؛  اإلنرتـنـتاألبـعـاد التكنولوجـيـة متـعـددة املـسـتخدمني واملـجـاالت ـعـىل ـشـبكة
 وتتفاعل هذه الهويات مع بعضـها ، مثل صورة متحركة،للمستخدمني إنشاء هوية خاصة بهم

 الغـرف الخفيـة، الهائلـة ذاتالبعض، ويكون ذلك يف مغامرة تحـدث داخـل القـالع القدميـة 
 الشخصيات التي جسدها  )Case(وقد وصف ، ، واألمور املتعلقة بالسحروالحيوانات الغريبة

 ُلقـد أعجـب. )Katharine Hepburn( مثـل شخصـيةبأنها قويـة وديناميكيـة، ، MUDعىل 
)Case( ن ذلك جعل مـن السـهل بالنسـبة لـه إجـراء إ حيث ؛بفكرة تجسيده لشخصية امرأة
  .)Turkle, 1997(  أو خارجه اإلنرتنت  سواء داخل عامل،لتجارب الالزمة للقيام بدوره بإرصارا

وهي أنني  ،ا وجرأة وقدرة عىل اإلدارة والبريوقراطيةًأكرث حزم هناك جوانب من شخصيتي
إىل  والتـي تشـري - ا يف مثـل األمـور البريوقراطيـةً، مل أكن جيـد)MUDs(أستطيع العمل عىل 

جراءات املوحـدة قوانني بالقوة يف املجتمعات املنظمة، وتعتمد هذه األنظمة عىل اإلتطبيق ال
 ؛ ولكنـي اآلن أفضـل بكثـري-  وعـىل العالقـات الشخصـية،وليات بطريقة هرميةئوتوزيع املس

امرأة يف موضع مسـئولية،  قيامي بتجسيد دور بفضل و،)MUDs(بفضل تجربة التمثيل عىل 
 عىل فعلها مـن قبـل بسـبب ًمل أكن قادرا -  يف الحقيقية- ل أشياءا عىل فعًقادر فقد أصبحت

  .)Katharine Hepburn) (Turkle, 1999(تجسيدي لشخصيات 
 ، اإلنرتنـتة يتم خلقها عـىل شـبكةيالشخصيات الحقيق ن هذهإ) Turkle, 1999(ويقول 

يقصـد  )de-centred identity(ُما يعرف باسـم  فكرة وجود و،تحويلها إىل لغة أخرىيتم ثم 
  وليس من الرضوري أن ترتبط هذه الشخصيات باالضطرابات املتعددة . هوية غري محوريةبها 
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 مبا يف ذلـك - ما أعنيه هو أن العديد من مظاهر التعددية يف ثقافتنا"، ) MPD(يف الشخصية 
املـفـاهيم   يـسـاهم يف إـعـادة النـظـر ـحـول- املتـعـدد لشخـصـية إلكرتونـيـة واـحـدةاالـسـتخدام 

ومـا يوازيهـا  ، اإلنرتنـت إن هذه التجارب املقامة عرب شبكة". والنمطية ملفهوم الهويةملوحدةا
 ال يتجزأ مـن السـياق الثقـايف الـذي يـدعم اً أضحت اآلن جزء- ويشبها من الحيوات الواقعية
-Turkle non (تـعــددة، أو ـكــام ـصــاغهاامل األنـفــس  فـكــرةالنظرـيــات الجدـيــدة ـحــول

pathological multiplicities(.  
 ما قد انتحل شخصيتها الرقمية ً عندما اكتشفت أن شخصا)Turkle( وقد أصابت الدهشة

، وجـدت )MUD(نـت متواجـدة يف إحـدى األيـام عـىل ابيـنام ك: "، تقولنرتنتعىل شبكة اإل
ويقـع مكتبـه يف  ، اإلنرتنـت ، وهـو متخصـص يف عـامل)Dr.Sherry(إشارة إىل شـخص يـدعى 

 املقامة عىل شبكة ، والواقع يف الجغرافيا االفرتاضية،فه بأنه مبهم املعامل الذي ميكن وص،منزله
)MUD(وكام علمت فإن ، )Dr.Sherry(قابالت حول  وإجراء امل،اناتإدارة االستب كان يقوم ب

 يشـري إىل مسـرييت الطويلـة كطالبـة )Dr.Sherry(، وكنت أظن أن اسـم )MUD(سيكولوجية
  .)16–15, 1997" (يا، ولكنني مل أقم بخلق هذه الشخصيةتدرس األثر النفيس للتكنولوج

  :نشاط
 معروفة لك من خالل أي وسـيلة مكتوبـة، ،قم بإنشاء شخصية تستند إىل شخصية وهمية

 غـري أخالقـي إذا مل تكـن ًافهـذا يعـد أمـر( اإلنرتنت ال تجعل حياة هذه الشخصية عىل شبكة
التعـدي عـىل امللكيـة الفكريـة  -حـوال بـأي حـال مـن األ -يجوز   وال،هذه الشخصية خيالية

 إذا تـم تنفيـذ ،، ويجب عليك مالحظة اآلثار املرتتبة عىل هذا العمـل عـىل نفسـك)قواننيأوال
 ما هي القضايا األمنيـة التـي قـد تنشـأ ..باستخدام اسمك ومالمحك الشخصية نفسه اإلجراء 

 الشـعور الـذي وما هولك؟  املعضالت األخالقية الناجمة عن ذوما هيمن جراء هذا العمل؟ 
  قد ينتج إثر ذلك؟

ـامل ـيح ـع ـت ُيـت ـة اإلنرتـن ـات اإللكرتونـي ـات والكياـن ـاء الهوـي ـة إلنـش ـاس الفرـص ـذلك ،للـن    وـك
ومـع ذلـك تسـتطيع املـنظامت التـي  الرقمية، الهويات هذه الفرصة الستثامر حياتهم يف مثل

 اإليجابيـة منهـا ،ت الخاصة بنـا إنشاء الهويات والكيانا-  بدورها– تتوىل جمع البيانات حولنا
   ويبدو أن خطوط القطاعني العام والخاص قد اتضحت معاملها يف عـامل الشخصـيات .والسلبية
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 والتـي فرضـتها تلـك الشخصـيات ، وتظهر قضايا الخصوصـية بشـكل كبـري،والكيانات الرقمية
 مثـل تلـك ،ىتهمـيش القضـايا األخـر والكيانات الرقمية الجديدة عـىل السـاحة، يف حـني تـم

  ن جانب الحكومات والرشكات الخاصةوسوء التعامل م، املتعلقة بالسلطة
  :التلخيص

ـة  ـة والـسـلبيةاإل -متـثـل الشخـصـيات اإللكرتونـي ـة ـعـىل - يجابـي ـا الرقمـي  مـسـتقبل هوياتـن
ا يف ًا كبـريً تحـدي، وكيفيـة اسـتخدامها،تعكس كيفية إنشاء مثـل هـذه الشخصـياتو. نرتنتاإل

  .قراطيةاملجتمعات الدمي
  :الخصوصية

 منـوذجني ملـا تعانيـه الواليـات 2002 يف عـام Tavani،(Grodzinsky( مـن لقد قدم كـل
متعلقة بقضية الخصوصية يف عامل اإلنرتنـت، وتتعلـق إحـدى  مشكالت املتحدة األمريكية من

 Randi(قابلـت .  واألخرى بقضية قتـل، اإلنرتنتهاتني القضيتني بإقامة االتصاالت عرب شبكة
Barber( عاـمـل األـمـن اـملـدعو )Gary Dellapenta( ـان ـنام ـك  يـسـعى )Dellapenta(، وبـي

 يف )Barber(وبعـد فـرتة وجيـزة بـدأت .  ذلـك)Barber(رد ُ مل ت)Barber(لتكوين عالقة مع 
رجـًال يعمـل  )Barber( ويف إحدى املرات وجدت. ملات هاتفية من رجال ال تعرفهماتلقي مك

  .! يبحث عن تكوين عالقة عاطفية معها أمام باب منزلهاًمحاميا
 ، عىل دراية باملنحنى الخطري الذي قد يتخذه موقفها، فعىل سبيل املثال)Barber(مل تكن 

 قد توصل إىل هويتها الحقيقيـة عـن طريـق غـرف الدردشـة )Dellapenta(مل تكن تعلم أن 
أو ، )kinky sex( مـع املختلفة التي دخلتها عىل شبكة اإلنرتنت، وعندما قام بطلب الدردشـة

 عـدم الكشـف عـن : مثـل،وقد أتاحت خـدمات. أصحاب األذواق الجنسية الغربية واملنحرفة
 - اإلنرتنـت املتاحة لكل مسـتخدمي شـبكة سم املستعارستعامل االا وأدوات ،هوية املستخدم

سـامء مسـتعارة أ  عن طريـق اسـتخدام)Barber(النتحال شخصية  )Dellapenta( ـالفرصة ل
بقدرتـه عـىل  - )Dellapenta( وهكـذا اسـتطاع. ) kinkygal30(و) playfulkitty4U (:مثـل

من نرش املعلومـات  -  اإلنرتنتالوصول إىل غرف الدردشة وساحات عرض الرسائل عىل شبكة
  ).Tavani and Grodzinsky, 2002 (حول العامل اإلنرتنت  ملستخدمي شبكة)Barber(عن 
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كـل مـا يحـدث عنـدما سـألت املتصـلني بهـا عـن سـبب  مـن معرفـة )Barber(ومتكنت 
 والية  يف والتي تعيشًين عاما، البالغة من العمر عرش)Amy Boyer(اتصالهم، ولكن يف حالة 

)Nashua, NH( قبـل أن تكتشـف 1999ُ والتي قتلت يف عام ،يف الواليات املتحدة األمريكية 
 عـرب )Amy Boyer(لومـات  عـىل مع)Liam Youens( وقـد حصـل القاتـل. ماذا حدث لهـا

القاتـل بـنرش  هـذا وقـد قـام. مبا يف ذلك عنوان إقامتها وعملها ونوع سيارتها ، اإلنرتنتشبكة
مبا يف ذلك صورتها، كـام قـام بـنرش  ، اإلنرتنت عىل أحد املواقع عىل شبكة)Boyer(معلومات 

  .)Tavani and Grodzinsky, 2002( خطته التفصيلية لقتلها عىل موقع آخر
هـل تـم انتهـاك :  هـذه التسـاؤالتTavani) ، (2002) (Grodzinskyمـنويطـرح كـل 

طالع عىل معلوماتهـا الشخصـية لآلخـرين؟  عندما أتيحت فرصة اال)Amy Boyer(خصوصية 
ــق  ــن ـح ــل ـم ــع)Liam Youens(وـه ــاء موـق ــبكة إنـش ــىل ـش ــت  ـع ــه  اإلنرتـن   وإهداـئ

 نرش )Youens(وهل مـن حـق دون الحصول عىل موافقتها؟  و دون علمها)Amy Boyer(لـ 
     عىل هذا املوقع؟)Boyer(أية معلومات عن 

 التحـرر مـن يعنـيو -  وهو حق سلبي- بعدم إزعاج اآلخرينوميكن تعريف الخصوصية 
حريـة التـدخل يف خيـارات وهـي نـوع مـن  اقتحام اآلخرين للحيـز املـادي ألحـد األشـخاص،

علومات الشخصية حـول اآلخـرين، مبـا يف حرية التحكم يف تدفق املوكذلك وقرارات اآلخرين، 
 ، التي تضم عنارص، نظرية الخصوصية)Moor, 1997(وقد أنشأ . ذلك نقل وتبادل املعلومات

عدم السيطرة عىل وجهات النظر حول  و،ون اآلخرين، وعدم التدخلئ عدم التدخل يف ش:منها
 بالحاميـة يا حظـأن الشخص يتمتع بالخصوصية يف موقف ما إذ )Moor(ويرى . الخصوصية

صـول اآلخـرين إىل معلوماتـه الشخصـية، وقـد يكـون هـذا املوقـف و و،من التطفل والتدخل
 وقد ). تخزين ومعالجة البيانات يف قاعدة بيانات،عىل سبيل املثال (اً أو عالقة أو موقعًانشاط
 حـتـى ميـكـن أن ينطـبـق ـعـىل طائـفـة ـمـن ؛ـهـذا التعرـيـف ـغـري مـحـدد) Moor,1997(ـتـرك 

. بطريقة معياريـة  أو املناطق، كام أن بعض الحاالت ميكن أن يتم إعالن خصوصيتهاالسياقات
 والحـاالت الخاصـة ، حول الحاالت الخاصة بطبيعتهـا)Moor(ُومتكننا التعريفات التي قدمها 

   ، ـمـن التميـيـز ـبـني الرشوط املطلوـبـة للحـصـول ـعـىل الخصوـصـية- املرتبـطـة مبـعـايري مـحـددة
فقـدان  هـذه الخصوصـية، ومـن املمكـن أن ينطـوي األول عـىل مـن والحق يف تحصيل قـدر

  نـه مـن املمكـن إحيـث ؛ ا للخصوصـية، يف حني من املمكن أن يشكل األخري انتهاكًالخصوصية
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ـاالحصول عىل أن يكون ، مثـل الحـدود املاديـة يف  الطبيعيـة تحميـه الوسـائل الخصوصية حقٍّ
 بيـنام ينطـوي الحـق يف ، مـن قبـل اآلخـرينامليش يف الغابـة دون تـدخلك؛ البيئات الطبيعية

الحصول عىل الخصوصية عىل الحامية األخالقية والقانونية، ولذلك ففي موقف طبيعي ميكـن 
نـه مـن املمكـن أال يكـون إ حيـث ، تتعرض لالنتهاك بـالرضورة ولكن ال،أن تنتفي الخصوصية

  ميتلـك الشـخص ال)Moor(بالنسـبة لــ  و.هناك اتفاقيـات أو قـوانني تحمـي ذلـك الشـخص
، إال إذا كان يتمتع بالحامية من التطفل والتـدخل )normative privacy( خصوصية معيارية

  .)1997(ووصول اآلخرين إىل معلوماته الشخصية يف هذا املوقف 
الكمبيـوتر،  ، إذا دخل شخص إىل مختـرب الحاسـوب وشـاهدك تسـتخدمفعىل سبيل املثال

أما إذا استخدم أحد األشخاص املنـاظري .  ولكنها فقدت،كُففي هذه الحالة مل تنتهك خصوصيت
كمبيـوتر، ال بيـنام كنـت تسـتخدم جهـاز ،املكربة من أجل اسرتاق النظر من خالل نافذة بيتك

  .ا انتهكتً ولكنها أيض،ففي هذه الحالة مل تفقد خصوصيتك فحسب
ات املتعلقـة  السيطرة الكاملـة عـىل جميـع املعلومـ)Moor( ال ميتلك األشخاص يف منوذج

هـذه املعلومـات، وتـدور  بهم عىل شبكة اإلنرتنت، فهم ميتلكـون فقـط حـق االختيـار ألهـم
 حـول كيفيـة التالعـب بهـذه الخيـارات يف -  بعد الحصول عىل املعلومات- املوافقة املستنرية

ووثـائق ال تخضـع لحاميـة ا ً وصـوراًالتي تحوي نصوصـ ، اإلنرتنتالساحات العامة عىل شبكة
عـىل  بعض املواقف - عىل سبيل املثال -  وقد يعلن املجتمع. التأليف والنرش القانونيةحقوق

عالن إمواقف خصوصية معيارية، فيمتلك األفراد يف املجتمع الدميقراطي الفرصة ملناقشة أنها 
 أن )Publicity Principle(  املسـمى بــ)Moor(ويقرتح مبـدأ . بعض املواقف معيارية أو ال

 تحتاج إىل توضيح علنـي ،خاصة التي يريد الناس تصنيفها عىل أنها مواقف معياريةاملواقف ال
 قواعـد فـإذا كانـت ال،، وبنـاء عـىل ذلـك اإلنرتنـتيف الساحات اإللكرتونية العامة عىل شـبكة

ستكون الطريقة التي سـيتم فإنها ، والوضوح والعالنيةوالقوانني املستخدمة تتصف بالعقالنية 
  . هذا املوقف عىل قدر أكرب من الوضوح والشفافية كذلكبها التعامل مع 

  الرواتب التي يتقاضـاها العـاملون يف إحـدى الجامعـات ب ، عىل ذلك مثاًالMoorويرضب 
يف الوالـيـات املتـحـدة، حـيـث تعـتـرب بـعـض الرواـتـب الـتـي يحـصـل عليـهـا الـعـاملون يف بـعـض 

 يف حـني أن بعـض الجامعـات . وليست يف متناول الجمهور،الجامعات مواقف خاصة معيارية
   فليسـت ،األخرى جعلت املقاييس التي تحدد وفقها املرتبـات عامـة، وعـىل الـرغم مـن ذلـك
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تعتـرب فكـرة . هناك قاعدة عامة تنص عىل أن فعل جامعة بعينها صحيح وفعـل أخـرى خطـأ
)Moor(الخاصة بكون املواقف املختلفة خاضعة للحاميـة أم ال-  حول منطقة الخصوصية  - 

ينبغـي عـىل املجتمـع الحـديث اكتشـاف . )Boyer( و)Barber(مفيدة يف حاالت مثل قضية 
 من أجـل ؛ كام يجب اكتشاف الحدود الالزم وضعها،كيفية حامية الهويات والكيانات الرقمية

 خاصـة وأن الهويـات الرقميـة قـد أضـحت شخصـيات وكيانـات رقميـة فاعلـة ،تحقيق ذلـك
  . ونشطة

  :صلخامل
بـالرضورة نرغب  ال ، ألنواع جديدة من التطفلً علينا أبوباتصال الجديدةت االتفتح فضاءا

 ، مثـل اإلسـاءة عـىل شـبكةؤدي إىل عواقـب وخيمـةبعض هـذه الـتطفالت ميكـن أن تـ وها،ب
تعد املفـاهيم النمطيـة .  وحتى القتل،، واملطاردة)cyberbullying( ـأو ما يسمى ب ،اإلنرتنت

يتطلـب األمـر إيجـاد طـرق جديـدة لحاميـة و ، واضـحة املعـامل غـري،للقطاعني العام والخاص
 بهـدف تقـويض ً، وأيضـا لضامن صيانة وتحصني هوياتنا اإللكرتونية بصورة جيـدة؛الخصوصية

  . اآلثار املرتتبة عىل مثل هذه األعامل التطفلية
 م، وعىليسعى الناس يف الكيانات الدميقراطية إىل املشاركة يف صناعة القرارات املتعلقة به

 مل - الحديثـة الرغم من انخفاض نسبة املشـاركة املدنيـة التقليديـة يف الكيانـات الدميقراطيـة
 الحكوـمـات  وـقـد قاـمـت.يلة تفاعلـيـة قامـئـة ـعـىل املـشـاركةأهميـتـه كوـسـ اإلنرتـنـت يفـقـد

 مـع تـوفري ،الدميقراطية الحديثة بتطوير خدمات إلكرتونية معقدة ومدروسة يف مجتمعـاتهم
، وتتضـمن املشـاركة -  مـا اسـتطاعوا إىل ذلـك سـبيًال- قي ردود األفعال والتعليقاتآليات لتل
 حيـث يقـوم أعضـاء الحكومـة، عمليات التصويت النتخاب - الحال كام هو عليه - الحكومية

 إىل أنه ال يزال Gotze( 2001(  و(Coleman) من ويشري كل. هؤالء األعضاء باتخاذ القرارات
مـن أجـل تشـجيع  ؛ اإلنرتنـت من األمثلـة للـبالد التـي تسـتخدم شـبكةاٍّهناك عدد قليل جد

حباط يف معظم هذه  ما يشعر الفرد باإلًوغالبا"، ةياملواطنني عىل االشرتاك يف املداوالت السياس
 قلـة عـدد أولئـك الـذين يعرفـون بـأمر هـذه : أال وهـام؛ بسبب مشـكلتني بعيـنهام؛الحاالت

 أو ،فشل الحكومات يف محاوالتها لدمجهم يف العملية السياسية :املداوالت السياسية، وثانيهام
  .(2001)" حثهم عىل االستجابة لها بفعالية
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 وسـائلفيهـا  تتمتـع ،وعىل الرغم من ذلك، فإن التطورات التي شهدها مجـال االتصـاالت
ب التجـاريشمل هذا بعض  وبتأثري عميق يف عملية االتصال بني الحكومات واملواطنني،اإلعالم 

 اإلنرتنـت وتعد قرصـنة. لكرتوين معدل العصيان اإل ارتفاع يشمل كذلكالسابق ذكرها، كام أنه
)Hacktivism( كـام الجديدة اإلعالم  يتمتع فيه الناشطون بالخربة والتخصص يف وسائلمثاًال ،

عـىل  يف التـأثري التعاون أو النديـةأنهم يتمتعون باملهارة يف التعامل مع الشبكات القامئة عىل 
عمليـة املشـاركة ل  ذلـك مثـاًالعتـرب، ويوسـائل جديـدة للعصـيان املـدينباستخدام ، القرارات

تعد الشخصيات والكيانات الرقمية أمثلة توضح إمكانية متثيل هوياتنا اإللكرتونية . اإللكرتونية
 عـىل أرض ني مثلهـا مثـل األشـخاص الحقيقيـ،كيـف تعمـل وتتفاعـل وعىل الشبكات الرقمية،

ويوجد كذلك أمثلة أخرى عىل املشـاركة اإللكرتونيـة، وإن مل تكـن متعلقـة بـالرضورة . الواقع
  . بسياق عملية صنع القرار الحكومي

 مثلها مثل الخدمات الحكومية اإللكرتونيـة، ًحاليا،وقد ترسخت فكرة الحكومة اإللكرتونية 
  . ونيةوتعد املشاركة اإللكرتونية مبثابة الحدود الجديدة للحكومة اإللكرت

 أن -  عـىل الـرغم مـن أن الحكومـة اإللكرتونيـة أمـر ال مفـر منـه- واليشء الوحيد املؤكد
  .كسجنيالتدفق الحر للمعلومات الرقمية مثل األيتعاملون مع الجيل القادم من املواطنني 

(Hobsbawn, 2003) 
 - بطبيعـة الحـال -  العامل من املشاركة اإللكرتونيةوستعترب حامية هوياتنا الرقمية يف هذا

  .ًجزءا من هذه الجبهة الجديدة
  :ا عىل ًيف ختام هذا الفصل يجب أن تكون قادر

 .  إجراء مناقشة نقدية تعرض االختالفات بني الحكومة اإللكرتونية واملشاركة اإللكرتونية-1
 تطبـيـق مـفـاهيم الشخـصـيات الرقمـيـة اإليجابـيـة والـسـلبية يف عملـيـة تـشـغيل الهوـيـة -2

  .نرتنتىل شبكة اإلالرقمية ع
  . من حيث تطبيقها عىل الهويات الرقمية؛ القيام بتحليل نقدي لفكرة الخصوصية-3
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  :رئيسةاملوضوعات ال
  :املشاركة املدنية واالرتباط املدين

املشاركة املدنية بتأثري عميق ووثيق عىل أداء الحكومة التمثيلية، وترتبط املشـاركة  تتمتع
 بوجود جو صحي من -  يف الجمعيات التطوعية ومساعدة الجرياناً والتي تلعب دور- املدنية

 حـول ًعامـا 20  يف دراسته التي اسـتغرقت)Putnam(، وقد أوضح اً مبارشًارتباطاالدميقراطية 
 أنه يف حني أن الكثري من هذه الحكومات تكاد تبدو متطابقـة - يطالياإالحكومات املحلية يف 

وقـد  . تفاوت كبري بني مستوى فعالية هذه الحكومـات املحليـة عىل الورق، إال أن هناكًمتاما
  تهـدف إىل إرشاك؛أظهرت أبحاثه أنه تـم تحديـد نوعيـة الحكـم وفـق تقاليـد طويلـة األمـد

، وعضـوية  الصـحف قـراءةعـىلويعد معدل إقبـال النـاخبني .  أو عدم وجودهاملجتمع املدين
ة العالمـات املميـزة للمنطقـة الناجحـة،  مبثابـ-  وأندية كرة القدم،جمعيات موسيقى الجوقة

 - لعملية التحديث االجتامعي واالقتصـادي ا مسبًقًاإرشاك املجتمع املدين رشط ويعترب محاولة
 عـن الجديدة إمكانية زيادة املشاركة املدنية، فضًال اإلعالم كام توفر وسائط - وليس نتيجة له

ة الفعلية املتعلقة بنا، كـام أنهـا تـوفر الفرصـة املشاركة املبارشة يف القرارات املتعلقة بالسياس
 .لالحتجاج خارج هياكل السلطة التقليدية

  :الشخصية الرقمية
 القـدرة عـىل تخـزين كميـات ،متتلك قواعد البيانات الرقمية الحديثة واملكتبـات الرقميـة

 العديد يف حالة الشئون اليومية الطبيعية قد يكون هناك وهائلة من املعلومات حول األفراد،
هنـاك و . والعديد من املنظامت املعنيـة بجمـع املعلومـات حـول األفـراد،من قواعد البيانات

 الشخصـية الرقميـة ؛الشخصيات الرقمية يف مثـل هـذه البيئـات الرقميـة مقرتحان من نوعان
تقوم العديد من املـنظامت بعمليـة جمـع املعلومـات .  والشخصية الرقمية السلبية،اإليجابية
ك وصـوًال إىل تلـ ،واألمـن االجتامعـي ا من املنظامت املعنية بالصحة والعدلًاس ، بدءحول الن

املنظامت املعنية بالتعليم والشئون املالية واالقتصادية، وتعد املعلومات الرقمية الحاليـة مـن 
  .النوع السلبي يف املقام األول

 الفاعلة واإليجابية  الرقمية، تجعل من الكيانات أو الهوياتأجهزة الكمبيوتر الحديثةكام أن 
ًأمرا ممكنا  عىل أرض الواقع، فمثل هذه الشخصيات والهويات ليست عبـارة عـن مجـرد تـراكم ً

   والـتـي تـسـتطيع ـتـوفري أو ، ولكنـهـا عـبـارة ـعـن عواـمـل فاعـلـة ونـشـطة،للمعلوـمـات والبياـنـات
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ـمـي  الـعـامل الرقم ـهـذه الشخصـيات الرقمـيـة بتمثيلـنـا يفوإذا مل تـقـ.  وراء املعلوـمـاتيالسـع
 مثـل كيفيـة ،، فسيكون هنـاك عـدد مـن القضـايا املتعلقـة بالخصوصـية والحاميـةاإللكرتوين

 مـبـا يف ذـلـك الرشـكـات ، أو ـسـوء اـسـتخدامها ـمـن قـبـل اآلـخـرين،اـسـتخدام هوياتـنـا الرقمـيـة
  .والحكومات

  :أسئلة للمناقشة 
 الهاتف املحمـول؟ مـع أو يف محادثاتك عرب اإلنرتنت كيف متثل الهوية الخاصة بك عىل-1

ي يسـتخدمها للـدخول إىل ذشـخاص الـذكر أمثلة لعدد من التمثيالت املختلفة لهوية أحد األ
 . نرتنتعامل اإل

 يف الـسـاحات التواـصـلية الجدـيـدة ـعـىل ـشـبكة املـسـموح ـبـه ـمـا ـهـي ـحـدود الـتـدخل -2
 .يف الصفك ذلنرتنت؟ وما هي حدود العامل الرقمي العام والخاص؟ قم بإجراء مناقشة اإل

 هـل تعـرف املـنظامت التـي .. اذكر أمثلة عىل الشخصيات الرقمية اإليجابية والسلبية -3
 تقوم بجمع معلومات عنك؟

حـول الفصـل ؟ قم بـإجراء مناقشـة يف " اإللكرتونينيةالعصا" هل ميكن تصنيفك ضمن -4
 العـامل الحقيقـي يف و، اإلنرتنـتالطرق التي قد تشارك بها يف االحتجاجات املقامة عىل شـبكة

  .كذلك
  

* * *  
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  الفصل الحادي عرش
  اإلعالم التفاعيل واألخبار

  :سوف يستعرض هذا الفصل
 وبالتـايل مـا يـؤثر عـىل ؟ن األخبـارو وكيف يرى الصحفي، وفكرة النموذج، مالمح األخبار-

  .اختياراتهم لألخبار
لنشـطة عـىل الصـحافة  واملنتـديات ا،)push media(الـذي يعمـل بالـدفع  اإلعالم  تأثري-

  .والعالقات العامة
  . ظهور النامذج البديلة لإلقناع-

 العالقـات العامـة ن هناك مسافة بـني الصـحفيني وقـرائهم ومـامريسجرت العادة أن تكو
ومـامرس .  ثـم يقـدمها للـنرش،اخبار يجمع األخبار ويكتبهـا ويحررهـمحرر األف. وجامهريهم

 مـن ؛حملة إعالمية للتأثري عىل الجامعات ذات الصلة ويصمم ،العالقات العامة يجري البحث
زال هذان النموذجان للصـحافة والعالقـات العامـة  وال. أجل تحقيق أهداف مؤسسة املامرس

ل من يتقلالة العالقات العامة هم وإذا وقعت كارثة فسوف تكون م،ساريان يف معظم األحيان
  .مسئولية املؤسسة عنها

 عالوة عىل وط الواقعة عليهم من خارج مهنتهم، نتيجة للضغ؛نيتغريو اإلعالم ولكن خرباء
وسوف نتناول يف هذا الفصل بعض اإلشارات لهـذه الضـغوط . ظهور مناذج جديدة يف مهنتهم

  . عىل الصحافة والعالقات العامة-  عىل السواء- الخارجية والداخلية
  :األخبار أحد أشكال املعرفة

عـىل الصـحافة والعالقـات اإللكـرتوين والتفـاعيل عـالم  اإلقبل أن ننظـر إىل بعـض تـأثريات
ـة، يـجـب أن نـسـ ـديالعاـم ـار يف ـشـكلها التقلـي ـوهني .تعرض األخـب ـارد يس ـك ـان برـن ـدما ـك    عـن

يجري دراسـة عـىل الصـحفيني األمـريكني الـذين تخصصـوا يف تغطيـة السياسـة الخارجيـة يف 
هم يف جمـع وكتابـة األخبـار، وجد أنه عىل الرغم من أنهم كانوا يقضون أوقـاتوات، يالخمسين

 تعريـفوقـدموا لـه أمثلـة ل. كانت لديهم صعوبة يف تعريـف األخبـار يف غـري سـياق الحشـو
   وليس هناك أحكام عـن الصـعوبة أو ،القصة اإلخبارية هي ما هو مهم وشيق «: مثل،خباراأل
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» تابـة عنهـاتم الكيـ وكيف يتم اختيـار األخبـار، إنهـا يشء تلقـايئ؛ فاألحـداث تقـع و،الرسعة
)1963 ،5- 54(.  

، New Yor) (Times كتابه عن نيويورك تاميز (Leon V.Sigal)عندما ألف ليون سيجال 
 وهـي ،توجد مشكلة كبرية تتعلق باألخبار«: كتب، (Washington Post)والواشنطن بوست 

ني ، ومثـل كـوه»املشكلة األخرى هي أنه ال أحد يعرف مـاذا تعنـي. أنه ال أحد يعرف ما هي
ا ، فإن هذ رجًالعض كلبعندما ي«: ، مثلن تعريفات املخربين الصحفيني مل تكن مفيدةأوجد 

األخبـار هـي يشء يجعـل «، »ًيكـون خـربافـإن هـذا  ا،ً كلبًليس خربا؛ ولكن عندما يعض رجل
  .)1، 1973(» الناس تتكلم

 ,Fames D( وجراهـام مـوردوك ، وفيليـب إليـوت،وجـد كـل مـن جـيمس دي هـالوران
Halloran, Philip Elliott and Graham Murdock(، أن وجهات نظر الصـحفيني مل تكـن 

يـة للمظـاهرات ضـد حـرب التليفزيونراستهم عن التغطية الصحفية ويف دو. مثمرة لألمريكان
اسـهم  عـن محاولـة رشح إحسنن املخـربين الصـحفيني يتقاعسـوإ« :، قـالوا1968فيتنام عام 

 بأن محاولة الرشح بالكلامت لن تكون عادلة ليشء يقوم عـىل إنهم يشعرون. بأهمية األخبار
» أساس حدس، والتقاعس عن رشح اإلحساس اإلخباري يقرتن بالعجز األصيل عن هذا الفعـل

)1970 ،191(.  
ل وحصـيـة  األسرتالية عـن كيف مشكالت مشابهة يف دراسته(Ian Baker) إيان بيكر واجه

هـل «: نيويات األخبار املؤسسية، وعندما سأل الصـحفيولأل همقيطبت و عىل األخبار،الصحفيني
أخبـار؟ ال أدري «: حصـل عـىل إجابـات مثـل»  ما هي األخبـار؟:ميكنك أن تقدم تعريفك عن

ً فبعـد العمـل عـىل مـدار أربعـة عرش عامـا يف ؛كيف أجيب عن هذا السؤال، إنه أمر غريـب
 نيجة هي أن الصـحفيني يتضـايقوالنت «:يقول بيكر. »األخبار، أجد صعوبة يف تعريف األخبار

  .)138 -40، 1980(» عندما يطلب منهم رشح األخبار كمفهوم
فر عنـدما سـأل مشـاهدي األخبـار، وأ اٍّ حظ(Ray Brown, 1976)ومل يصادف راي براون 

» مـا هـي األخبـار؟ «:، يف صيغةالتليفزيون نقاش عن ما يحصلون عليه من فقد سأل حلقات
وعـىل الـرغم أن القـواميس تعـرف . ثة عىل العديد من التعريفـاتوحصل بعد ساعتني أو ثال

  تقـارير حديثـة عـن «، » معلومـات جديـدة«، »أحـداث جديـدة وشـيقة «:األخبار عـىل أنهـا
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 إال أن براون وجد أن أفراد حلقات النقاش مل يكن لديهم إال القليل مـن االحـرتام - »األحداث
  .)Brown, 1976(لتعريفات القاموس 

ية حال، هناك بعض املحاوالت الثاقبة لتحليل طبيعـة األخبـار، وواحـدة مـن أفضـل عىل أ
  مجلـة يف سلسـلة مقـاالت ظهـرت يف(Wiel Irwin)هذه املحاوالت هي محاولة ويل إروين 

)Collier's(  يقول إروين . اً جزءخمسة عرش من 1911عام)ن طبيعة األخبار تغريت إ :)1988
زبيـة القدميـة، التـي كانـت متثـل صـحف نـدثار الصـحافة الحا و،حافة الشعبيةمع تطور الص

يف أبسـط « و،»إن هـذا الـعرص هـو عرص الصـحفي«: وقال. رائها الحزبيةآألحزاب السياسة وا
 تصـري  األخبـار مـن أهـدافهوبسـبب مـا تؤديـ ،عصب العـامل الحـديث أشكالها متثل األخبار

نشـطتها املـادة أدم الصحيفة يف أبسـط ، تقخرىأبعبارة  و،هذه الدولةالدميقراطية ممكنة يف 
  ). Irwin, 1988, 124(» الخام للرأي العام

رشح مفاهيمه من خـالل ي و، غريزة الصحفي ملا ميكن أن يصنع األخبار)ويل إروين(لدى 
وقد حاولت العديد من الكتب الدراسية تعريف األخبار من خالل التوصل إىل صـفات . أمثلة

ويقـول . مة أو شيقة، وأحداث مهن األخبار تكون عن الرصاع والناسمعينة متيزها، وبالتايل فإ
ويقـول . نهـا مـا يـذكر يف الصـحفإ وننها أي يشء يحدث يهـم النـاس، ويقـول آخـرإالبعض 

 يف إىل باحـث وهو الصحفي الذي تحول فيام بعد - )Robert Ezra Park(روبرت عزرا بارك 
هـي ن مواصـفات األخبـار إ :»شـكال املعرفـةاألخبار كشكل مـن أ« يف مؤلفه - علم االجتامع

  :كالتايل
  . عن أحداث جارية أو حديثة،يف الوقت املناسب

  .متصلة  نها تتعلق بأحداث منفصلة تم تصويرها عىل أنها أحداث غريأل ؛ليست منطية
ًأخبار اليوم غالبا ما تنتهي غداحيث إن  ؛ال تدوم ً.  
  .تكون مهمة  من أنها قد العىل الرغم، توقعاملغري وعادي الغري تتعلق ب

  . ألن الصحفيني يتوقعون أن تكون شيقة لجمهورهم؛ًغالبا ما تكون موجهة ومختارة
  . معينةالناس عىل قضايا وأحداث) تعويد(أو ًغالبا ما تكون وسيلة لتوجيه 

  .)Park,1967(ًغالبا ما ميكن التنبؤ بها، مبعنى أنها تكتب طبًقا ألساليب وتوقعات منطية 
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أن األخبـار تفضـل األحـداث  (Galtung and Ruge, 1970) وجـد جـالتونج وروج كـام
 والتقارير السهلة ،ًبهمة التي تقع حديثااملغري خاص املهمني واألحداث الواضحة والكبرية واألش

 التقـارير التـي تقـدم ،تتناسب مع توقعات الجمهور، وبصفة خاصةالتي  و،التي ميكن جمعها
الضوء عىل النخبة واألمم واألحداث ، والتي تلقي ً تستحق أن تكون أخباراًأحداثا باتت بالفعل

 : مثـل،يف تصـنيفات إخباريـة ذات معيـارالنـاس  وضـع -أمكـن لـو  -ًويكون مفيدا . السلبية
  .السياسة والرياضة واالقتصاد والتعليم والثقافة وأسلوب الحياة واملال

 Frank(كتب فرانك لوثر موت » The News in America « األخبار يف أمريكا:يف مؤلفه
Luther Mott(عـىل أن أهميـة األخبـار تقـاس بشـكل شـائع بأربعـة اٍّ عامـاً أن هنـاك اتفاقـ 

فوريتها، وصدارة الناس الذين جاء ذكرهم فيها، والقـرب مـن األحـداث، : اختيارات عىل األقل
د ف آخرون أن األخبـار قـ ويضي.)Mott, 1952(والتبعات املحتملة لألخبار بالنسبة للجمهور 

  . ولكنها شيقة،ال تكون ذات أهمية
  (Timelines):الفورية 

  مبعنـى أن األخبـار،واإلخبارية تأكيد عىل دقة الوقت اإلعالمية يوجد يف معظم املؤسسات
ن حداثة الخرب تعد مسـألة إ تكون حديثة وفورية وجارية، وكام يقول برنارد روشكو يجب أن

 مخطوطـات البحـر فمثًال. أكرث من أن تكون متعلقة بحداثة وقوعها ،كشف حديث عن الخرب
 ليس ألنهـا جديـدة، ولكـن ألنهـا اكتشـفت ؛زمن كتابتهاا بعد قرنني من ًامليت أصبحت أخبار

  .)Roshco, 1975(شفرتها   وتم فك،ًحديثا
 هـي يف حـد ذاتهـا منافسـة عـىل ،ن املنافسة عىل إتاحة هـذه اإلفصـاحات بشـكل عـامإ

 فالخـدمات السـلكية تنـافس بعضـها الـبعض للحصـول عـىل األخبـار عـىل أجهزتهـا ؛ةالفوري
 فـوريني أكـرث  اإلذاعة يرون أنفسهم مقرصيـن إذا مل يكونـواوبدقيقتني قبل منافسيها، وصحفي

 يف فيون يف الصحف مع بعضـهم الـبعضويتنافس الصح. والصحف التليفزيونمن زمالئهم يف 
يكونـوا األوائـل يف تقـديم تفسـريات  ل؛ واألخبـار األسـبوعيةدة لإلفصـاحاتتقديم زوايـا جديـ

  .ووجهات نظر جديدة
ً ولـكـن أيـضـا حالـيـة وذات ـصـلة ،فـقـط فورـيـةاألخـبـار ولـكـن الـنـاس يرـيـدون أال تـكـون 

  ، ًأيضا، تحتوي الصحف والـنرشات اإلخباريـة عـىل فقـرات عـن أشـخاص. الهتامماتهم الحالية
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 لـيس ألنهـم ، يدور حولهم اهتامم حـايل،فاءتهم املعرفية بكمثل املشاهري وأشخاص معروفني
  . ولكن األحداث هي التي سلطت عليهم االهتامم الحايل،فعلوا أشياء ذات أهمية كبرية

  ): (Prominenceالصدارة
 وبالتـايل ،رة املشـهوياتصـخش بالتعـج واألخبار ،هؤالء األشخاص هم أشخاص يف الصدارة

 ًلة هي من مواصفات األخبـار التـي تكـون غالبـا ذات وجهـنيتكون الصدارة والتبعات املحتم
ًاألسـامء أيضـا .  يف حدث مـاونشاركن ييترتبط الصدارة بأهمية األشخاص الذو. واحدةلعملة 

  .اد أهم من تلك التي تصيب سباكً تع،تصنع األخبار، فإصابة رئيس وزراء بنزلة برد
كيف يقرر الصـحفيون : جتامعية عنيف دراسته اال -  (Herbert Gans)توصل هربرت جانز 

 وأن هؤالء األشخاص ميكن ، إىل أن غالبية األخبار كانت عن أشخاص-   األخبارةهياألمريكيون ما
وتوصلت الدراسة إىل أن األشخاص املعلومني ذكـروا . أن يقسموا إىل أشخاص معلومني ومجهولني

ـبة  ـخاص املج% 85 - % 70بنـس ـة، وأن األـش ـار املحلـي ـل األخـب ـبة يف ـك ـروا بنـس ـولني ذـك %. 20ـه
ار املسـئولني  وكبـ، واملرشـحني للرئاسـة،واشتملت قامئة األشخاص املعلومني عىل الـرئيس الحـايل

 ووزراء ،رئيـسـة ورؤـسـاء اللـجـان ال، ومجـلـس الـشـيوخ،ـقـادة مجـلـس الـنـوابالفـيـدراليني، مـثـل 
العمـد، ملقاطعـات و مثـل حكـام ايادات الرسمية يف الدولـة واملحليـات، والق،الخارجية والخزانة

:  مثل القاتل، والذين قاموا بالفعل بهذا،مة بخرق القوانني واألعرافعالوة عىل الشخصيات املته
ء األـشـخاص وـهـؤال.  اـلـذي رسب مـسـتندات ـمـن البنـتـاجون،تـشـارلز مانـسـون، ودانـيـل إـلـزبريج

  ين لعبـوا ن الـذأمـا اآلخـرو. مبـا أقـل مـن خمسـني مـرةهم يف األخبار راملعلومني تكررت أسامؤ
 وشملت هـذه القامئـة رؤسـاء الرشكـات ًفنادرا ما جاء ذكرهم يف األخبار، ،ًأدوارا مهمة يف الدولة

ن الـذين شـغلوا أما املجهولـو. اللواءات واألثرياء وقادة املؤسسات التجارية والجرناالت و،الكبرية
  الوة عـىل احتـوت قـامئتهم عـىل متظـاهرين وفوضـويني ومرضبـني، عـمن األخبـار، فقـد % 20

 باإلضافة إىل خـارجني فعليـني ومزعـومني عـن القـانون ،ضحايا جرائم وكوارث وفوىض اجتامعية
 كـام تشـتمل ، مثـل البـدع والطقـوس الغريبـة،ً وأيضا مشاركني يف أنشطة غري عاديـة،واألعراف

ول يقـ. كل هـؤالء مل يكونـوا ممثلـني يف األخبـار. القامئة عىل ناخبني ومبحوثني وجامعات أخرى
   يعمـل  إال مـن خـالل اإلحصـائيات، أمـا كيـف،إن معظم األشخاص ال يذكروا يف األخبـار«: جانز
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 أو ، أو الكنـائس، أو مـع عـائالتهم، أو ما يفعلونه خارج أوقـات أعاملهـم،ناألشخاص العاديو
 فإنـه أمـر مـن - هيئات العامـة وكيف يتعاملون مع الحكومة وال،النوادي واملؤسسات األخرى

  .)Gans, 1979, 15(» املستحيل أن يذكر يف األخبارشبه 
  :املسافة

ًن املسافة كانت أيضا أحد عنارص اختيار األخبار، فاألخبار الكبـرية التـي تـربز يقول موت إ
 عادة ما يحكـم عليهـا بأنهـا ذات تبعـات أكـرث ، للصحفرئيسةمن مناطق قريبة من املقار ال

    أهميـة أكـربففيضـان يف نيويـورك يكـون ذا.  أخـرىلقرائها من األخبـار املامثلـة مـن أمـاكن
   .ها من إعصار يف الصنيئ وقرا،)New York Times (لـ

  :التبعات املحتملة
اإلخباري ألن يعمل عىل االفرتاض بأن محـور األرض يـدور مـن خـالل غـرف  اإلعالم ومييل

ًنوا يطفئون حربا أخرى ًلون حربا يف كوريا، بينام كاعن كانوا يشون األمريكيوأخبارهم، فاملحرر
عندما صارت الحـرب الهنديـة و .اآلسيوين والجنود الفرنسينييف الهند الصينية بني الشيوعيني 

 -  الـذي تـورط فيـه الكثـري مـن األمـريكيني، بني الشـامل والجنـوب الفيتنـامياًالصينية رصاع
حتملـة بـدأت  وحـدث ذلـك ألن التبعـات امل؛ًاحتلت أيضا األخبـار يف صـدر الصـفحات األوىل

رواـيـات ـعـن زـيـادة محتمـلـة يف بـعـات املحتمـلـة ـهـي الـسـبب يف نرش إن الت. تـفـوق بـعـدها
 كل هذه األخبـار ، وانهيار واضح للحكومات، وتهديدات مرض معد، وارتفاع األسعار،الرضائب

  . وهذا ما يجعلها مهمة،من شأنها أن تؤثر عىل حياة وثروات الكثري من األشخاص
  :األهمية والتشويق

ـار ـة لتكــون أحــد مالمــح األخـب ـري وآخــرون األهمـي ـد رســم،رشــح هــرني ـم مــري    وـق
)Mayer,1964 (وهام األهمية واالهتامم، يتكون من صفتنياًمقياس :  

  .مثري لالهتامم و مهم-1
  .مثري لالهتامم و غري مهم-2
  . مهم وغري مثري لالهتامم-3
  . غري مهم وغري مثري لالهتامم-4
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لـصـفات أـكـد ـعـىل أن إـسـناد األـحـداث اإلخبارـيـة ألي ـمـن ـهـذه وعـنـدما تـنـاول ـهـذه ا
 فبعض األحداث مثل التهديد بحرب ؛ تتنازعه امليول الشخصيةً سوف يكون حكام،التصنيفات

 من حيث الشكل العام كحدث مهم، ولكن معظم األحداث ليس مـن نووية قد يكون مقبوًال
  .)Mayer, 1964, 91- 2(ع  يقبل الحكم عليها عىل نطاق واس وال،السهل تصنيفها

  :التعرف عىل، وليس املعرفة بـ
 عنـه، وألن األخبـار البـد أن نهـا تقريـر ولك،ًألن األخبار شديدة التنوع، وألنها ليست حدثا

 - يتم الحكم عليها يف إطار اهتاممات جامهري الصحيفةالتي  و،تستحوذ عىل اهتامم الصحف
إنهـا تقـدم لـك حقـائق عـن . ىل هيئة أشكال منطيـة وع، منفصلةًثافإنها متيل ألن تكون أحدا

 يقـول عـامل االجـتامع األمـرييك روبـرت إي. الحدث نفسـه» حقيقة« ولكنها ال تقدم ،الحدث
  :Robert E. Park بارك
يقـوم «: ًوقال أيضـا. »ً من أشكال املعرفة األكرث قدما وأكرثها بدائيةاًن الخرب يعد واحدإ« 

 املفهـوم للفـرد؛ مبعنـى أنـه ال يوضـح اي يؤديهـتلك الت مثل ،الخرب بتحقيق أهداف للجمهور
وبـالرجوع . »املعلومات عـام يحـدث  حيث يقدم كل؛ بقدر ما يعمل عىل توجيههم،للجمهور

 بني نـوعني منذ نصف قرن مىض، نجد أنه فرق) William James (إىل ما قاله ويليام جيمس
، وعـىل هـذا االفـرتاض ميكـن »املعرفة بـ «:ينالثا. »التعرف عىل «:جوهريني من املعرفة؛ األول

ومتيـل األخبـار إىل أن تكـون ملموسـة . تعريف كل األخبـار عـىل أنهـا التعـارف الـوقتي عـىل
ن إويقـول بـارك . فهي متيل ألن تكـون تحليليـة ومجـردة )املعرفة بـ( أما. وشخصية ووصفية

 نيذى تصـل إىل األشـخاص الـ حتـ،ً وتبقى األخبار أخبـارا فقـط،األخبار ليست معرفة منهجية
ٍّاهتامما خربيا«متثل لهم   وتتصـل ، هذه الجودة عابرة ورسيعـة الـزوال متـس عمـق األخبـار.»ً

 ض، بكل حرف تقدمه، إنها تتعلق يف مجملها بأحداث منفصلة عـن بعضـها الـبعاوثيًق اتصاًال
 مكانهـا فالتـاريخ ال يصـف فقـط األحـداث، ولكنـه يسـعى ألن يضـعها يف؛ سعى لربطهاتوال 

  .)Park,1976( الصحيح من حيث تتابعها التاريخي
ًمل يـكـن أـبـدا و ،"املعرـفـة ـبــ"وـمـن الـنـادر أن يـكـون . "التـعـرف ـعـىل"ًإذا، يـكـون الـخـرب ـهـو 

 ؛الخرب والحقيقة ليسـا نفـس اليشء«: (Walter Lippman)وكام يقول والرت ليبامن . »الحقيقة«
هـو تسـليط الضـوء عـىل الحقـائق دف الحقيقـة شارة إىل حدث، أمـا هـفأهداف الخرب هي اإل

   اـلـذي ـعـىل أساـسـه ، وتـكـوين ـصـورة للواـقـع، وإيـجـاد العالـقـات ـبـني بعـضـها اـلـبعض،املختبـئـة
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بالنسبة للصحفيني ال تتعـدى الحقيقـة و). Lippman, 1922, 226(» ميكن للناس أن يترصفوا
علامء، قد تعني الحقيقـة جمـع بالنسبة للو ،أن تكون أكرث من الدقة والعدل ورمبا املوضوعية

 ليس مـن ، ومن ثم وضعها يف منظور وإطار مناسبني؛ ألنهكل الوقائع املتاحة وتحليلها ووزنها
السهل أن نستشف اتجاهات أو نستدل عىل مبادئ من الوقائع املنفصلة والروايات املتقطعة 

  .يف الصحف
  :عنارص االختيار

والصدارة واملسافة والتبعات املحتملـة واألهميـة ًإذا، تتشكل مواصفات الخرب من الفورية 
 عـىل كتابـة تقـارير عـن  هـائًالاًومـن املؤكـد أن هنـاك تأكيـد. والتشويق وعدم االسـتمرارية

 لوضع األحداث مرتبطـة ببعضـها -  حينام يكون هناك مجهود-  غري منظمة وجهود،األحداث
جـون جـالتونج لسـؤال مـن قبـل ًث أخبارا؟ تم توجيه هذا اولكن كيف تصبح األحدا. البعض

ريا تحليلهام  عندما أج)Hohn Galtung and Mari Holmboe Ruge(وماري هوملبو روج 
 خـارج الواليـات املتحـدة األمريكيـة صـحف تصـدر الشهري لعرض ثالث أزمات دولية يف أربع

)Galtung and Ruge, 1970, 259- 98(.  
 تسمعه عنـدما تـدير جهـاز الراديـو ،ازن مجموعة األحداث العاملية تشبه صوت نشإقاال 

يكون للنشـاز معنـى فقـط عنـدما تضـبط عـىل . الخاص بك عىل املوجة القصرية أو املتوسطة
والسؤال هو «: وقاال. »وطاملا أننا ال نستطيع أن نسجل كل يشء، فإن علينا أن نختار«. املحطة

 مبعنـى ،ضـات ليسـت ثقافـةن هذه االفرتاإويقول جالتونج وروج . »ما الذي سيلفت انتباهنا
. ا ال ميكن أن نتوقع أنها سوف تتنوع بقدر له مغـزى بـالتنوع املتـاح يف الثقافـة اإلنسـانيةنأن

ن هناك أربعة افرتاضات أخرى عـن الوسـيلة التـي مـن خاللهـا تتحـول األحـداث إىل إويقوال 
  :أخبار مرتبطة بالثقافة

  .ً هناك احتاملية أن يكون خربا نخبوية، كلام كانتبدول كلام كان الحدث يهتم -1
  .ً، كلام كانت هناك احتاملية أن يكون خرباني نخبويشخاصأب كلام كان الحدث يهتم -2
ً كلام كـان ممكنـا -  عىل أنه أفعال ألشخاص بعينهمُرأيكلام  - ٍّ شخصياالخرب كلام كان -3

  .ًأن يكون خربا
  .ًن يكون خرباًكان ممكنا أ  كلام كانت تبعات الحدث سلبية، كلام-4
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ن أفعال النخبة لهـا تبعـات إ عىل أنها رموز للمجتمع، ويقوالن َيرى جالتونج وروج النخبة
 ، ميكـن اسـتخدام النخبـة للحـديث عـن الجميـع،عـالوة عـىل ذلـك. أكرث من أفعال اآلخـرين

 ًمتيل األخبار أيضـا ألن تؤكـد عـىل أن). 1970(فالنخبة موجودة كأشخاص متثل الهوية العامة 
 اً أو منتجـ،ًاألحداث تقع كنتيجة ألفعالهم كأفراد أكرث من أن تكون إفـرازا للقـوى االجتامعيـة

تحديـد عنـد  عـىل الجمهـور أو املشـاهدين ا يجعـل األمـر سـهًالو مـ وه،للهياكل االجتامعية
 خالل فرتة زمنيـة تتناسـب مـع تكـرار األخبـار، كـام أن النـاس ونترصف؛ ألن الناس ياألشخاص
ًوأخريا، يدعم التشخيص الفكـرة الشـائعة بـأن . »الهياكل«أو » القوى«موسة أكرث من أشياء مل

  .الناس هم أصحاب أقدارهم
  :األخبار الجيدة تكون سيئة

ن األخبـار الجيـدة  ميكن تلخيصـه يف القـول إ، وروجهناك جانب آخر الفرتاضات جالتونج
  أكـرث لـدىالسـلبية تلقـى قبـوًالن األخبـار إ :ويقول جـالتون وروج. تكون يف عموميتها سيئة

 فاألحداث السلبية من السهل أن تكشف عن نفسـها يف عـددين بسبب تكرار املعيار؛ ؛اإلعالم
 ولكـن سـقوط ،ًمن صحيفة أكرث مام تفعل األحداث اإليجابية؛ فبناء سد يستغرق وقتا طـويًال

 تكـون لهـا صـفة إجـامع نأل، متيل األخبار السـلبية  نفسهويف السياق. ًطائرة ال يستغرق وقتا
اآلراء والوضوح، مبعنى أنه يكون هناك اتفاق عىل تفسري الحدث عىل أنـه سـلبي، وأنـه مييـل 

 وأكرث توافًقا عىل األقل مـع بعـض ،ألن يكون غري متوقع أكرث مام تكون عليه األخبار اإليجابية
  . لوقتنا الراهنةبقاسالالصور املسيطرة 
.  الختيار األخبـاراً أساسةعل اإليجابي الجهود الناجحة لجكانت هناك بعضأنه من املؤكد، 

 دوالر أمـرييك 100٫000 يف سياتل 1970عام » CBS« شبكة الـ من )KIRO(محطة خصصت 
، وبالتايل االرتقاء بنفسها من قاع التصـنيف »األخبار الجيدة«للدعاية لنفسها عىل أنها محطة 

ًور مثانية عرش شـهرا، كانـت ال تـزال كـام هـي يف لشبكة املحطات الثالث يف املدينة، وبعد مر
ُيف التـصـنيف، وأـخـريا أنفـسـها املرتبـة  رواـيـات تؤـكـد ـعـىل ن مل يـسـتمعوا لوفاملـسـتمع. غلـقـتً

ن  وحكايـات األشـخاص الـذي، وحكايـات النجـاح،الجوانب األكـرث إيجابيـة يف الحيـاة اليوميـة
  . وهكذا،همتحياًيفعلون شيئا ل



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 308

  :التصنيفات والنمطية
البعـد   مثـل الفوريـة والصـدارة واملسـافة أو،ربملؤلفون إىل حـد مـا خصـائص الخـناول ات

أكـرث مـن كونـه » التعـرف عـىل«هـو  -بشـكل عـام  -والتبعات املحتملة، والحظوا أن الخـرب 
ــ« ـة ـب ـام  -والـخـرب . »املعرـف ـد إىل ،ملـمـوس وـشـخيص ووـصـفي -بـشـكل ـع ـا يفتـق ـا ـم ً وغالـب

 تـدرك مـن خـالل مصـادر ،دة ما يتعامل مـع أحـداث متطفلـةاالستمرارية واملنظور، وهو عا
ًروتينية، وتصبح األحـداث أخبـارا إذا مـا تصـادف حـدوثها مـع أحـداث إعالميـة، وإذا كانـت 

 ويتوافـق مـع ة،إلطـار الثقـايف للجمهـور واضـحبا وعالقاتهـا ، وغموضـها أقـل،تفاصيلها كبرية
،  النخبويـةشخاصاألؤسسات أو امل أو ،عوبا بالشٍّومن املفيد أن يكون الحدث معني. توقعاتها

ولكن مع قولنا كل .  تبعات ألفعال أفراد، أو إذا كانت سلبيةيرى عىل أنهًأو إذا كان ممكنا أن 
  .ً ومل نعرفه بعد تعريًفا كافيا،هذا، فإننا نكون قد تعرفنا فقط عىل بعض خصائص الخرب

عندما أجـرت عاملـة االجـتامع جـاي ف ، وهي تصنيفه،ميكننا النظر إىل الخرب بطريقة أخرى
وجـدت أن الصـحفيني  - دراستها عن سبل صناعة الخـرب (Gaye Tuchman, 1978)توكامن 

 واألخبـار ،)Hard( تشتمل عىل األخبار العاجلة ،واملحررين أشاروا إىل خمسة تصنيفات للخرب
وعندما ). Continuing( واألخبار املتوالية ،)Developing( واألخبار النامية ،)Soft(الخفيفة 

ها ام ل لها أمثلة أكرث م:وقالواأن يعرفوا هذه التصنيفات ارتبكوا، طلبت توكامن من الصحفيني 
ن األخبـار العاجلـة إوقـالوا .  وميزوا بني األخبار العاجلة ونقيضها األخبـار الخفيفـة،تعريفات

 ،ة عـىل الحـوادث وأعطـوا أمثلـ،تشتمل عىل روايـات واقعيـة ألحـداث ذات أهميـة إخباريـة
، أو ذات أما األخبار الخفيفة فهي تشـري إىل قصـص صـحفية.  ورسقات البنوك،وحوادث القتل
 أو سائق أتوبيس يلقي دامئًا تحية الصباح عـىل كـل ، قصة عن دب وحيد مثًال،اهتامم إنساين

تهـتم ة األخبـار الخفيفـإن ن األخبـار العاجلـة تهـتم بالقضـايا املهمـة، وإًوقالوا أيضـا . راكب
  .من الصعب أن نفرق بني الواحدة واألخرى  إنهولكن، كام تقول توكامن. بالقضايا الشيقة
  ن إقـالوا فالتفرقـة بـني آخـر األخبـار واألخبـار الناميـة،  -يف بعـض األحيـان  -ًوكان صعبا 

   فهـي ة أمـا األخبـار الناميـ، مثـل حـادث حريـقخبار هي فرع مـن األخبـار العاجلـة،آخر األ
   فهـي تظـل تنمـو طاملـا اسـتمرت ؛ًة التي تستغرق وقتا أطول من أجل معرفة الحقـائقالرواي

  



                                                                                          نظريات ومناهج اإلعالم 
 

 309

 ، نفسـهوعأما األخبار املسـتمرة فهـي سلسـلة مـن الروايـات عـن املوضـ. الحقائق يف الظهور
 إقرار مرشوع قانون من خالل دهاليز الترشيـع،  مثًال،منيةتقوم عىل أحداث تقع عىل فرتة زو
  . أو حرب،تخابيةناحملة ومحاكمة، و

رأت أنهـا ليسـت و ،وجدت توكامن أنه من الصعب تطبيق هذه التصنيفات عند املامرسة
 ،)ن بـارزةوجـدها املصـنفالتي و و،تصنيف موضوعات طبًقا لسمة أو أكرث(تصنيفات حقيقية 

 إليجـاد حـل ؛وهـو تصـنيف تكـون فيـه الحقـائق مركزيـة(الرتميز أو النمطية الحل يف ولكن 
ن القـامئني عـىل األخبـار اخرتعـوا هـذه األمنـاط إوتقول ).  القامئةتفعلية أو املشكالللمهام ال

ألنفسهم؛ ألنهم استندوا عىل تزامن عملهم مع حدوث محتمل لألخبار، وبالتايل تكون األخبار 
 بينام تكـون األخبـار ، ونرشه يصبح عاجًال، أو مجدول مسبًقا،العاجلة هي حدث غري مجدول

  .ن عىل األخبارو فتوقيت نرشه يحدده القامئ؛ ونرشه ليس عاجًال، غري مجدولًاالخفيفة حدث
 لفـرض نظـام عـىل املـادة الخـام ؛طن القامئني عىل األخبار يستخدمون هذه األمناإوتقول 

والتعـرف . ٍّ من تنوع أو خاصية وفرة األحـداث التـي تـواجههم يوميـان وبالتايل يقللو،لألخبار
 يساعد الصحف عىل استحضار طرق التقـارير -  أو آخر خرب، عاجلةكانتأ سواء - عىل القصة

ًاملناسبة، وتقرتح أيضا منطا آخر  تفوق كل التوقعات، مثل ،ألحداث تندلع» يا لها من رواية « ..ً
 أو االنتصار غري املتوقع للـرئيس ترومـان عـىل ،القرار غري املتوقع للرئيس جونسون باالستقالة

 من تغطيتـه ًن روتينا مختلًفا؛ فبدًالو هذه املواقف يستحرض الصحفين يف مثلإ وتقول .ديوي
  .)Tuchman, 1978(بطريقة عادية ومألوفة يغطونه بأسلوب تغطية إعصار أو زلزال 

 عـىل أيـة حـال، يعمـلو فهمنا لطبيعة الخرب، عىلتزال الخصائص التقليدية للخرب قامئة  ال
 الصـحف ومامرسـة العالقـات العامـة وجامهـريهم االجتامعي عىل تغيري العالقـة بـنياإلعالم 

  .وبالتايل قد تتغري أمناط األخبار املؤسسية التي تعمل عىل توجيه الصحفيني. وجامعاتهم
  :الصحافة وتكنولوجيا الدفع

ًإن املجتمع يتغري ومعه أخبار التجارة أيضا، ولكن التحوالت الكربى التـي تجعـل اإلصـالح 
هنـاك تـوتر بـني احتياجـات املجتمـع وعـادات الصـناعة و ،التغـري تكون ضد هـذا ًأمرا عاجًال

)Janeway, 2002(.   
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تشري إىل صعوبة االندماج مع القراء الحاليني يف ظـل بيئـة ذات » عادات صناعة الخرب«إن 
يف . قراء الصحف التقليدية يف معظم البلدان الصـناعيةيرتاجع  ؛ حيثشبكة اجتامعية معقدة

 وبحلول حقبـة ، يقرأون صحيفة يوميةأرباع األمريكيني فوق سن الثالثني كان ثالثة 1967عام 
ويـرى النـارشون ). Beckett, 1994 (نصفهم بالكـاد يقـرأون جريـدة يوميـةات كان يالتسعين

اإلعالميون أن سوق الشباب الذي افتقدوه من خالل مصادر الطباعة التقليدية ميكـن العثـور 
  .عليه اآلن عىل اإلنرتنت

اـلـنرش اإلعالـمـي الفرـصـة لتعزـيـز العالـمـة التجارـيـة،  لرشـكـات اإلنرتـنـت دماتـتـيح ـخـوت
 واستخدام نفس املحتوى األسايس الذي ،الجديد اإلعالم وتستطيع الرشكات من خالل استخدام

ية مبزيـد مـن التعـرض للتوسـع يف عالقتهـا  أن تزيـد مـن قوتهـا التسـويق- ألخبارلتم جمعه 
 الـدخولن الهدف من التالزم يبدو أنـه ال يزيـد مـن أ) Miller, 1998(ويرى ميللر . التجارية

 )Farhi, 2000(ويـرى فـارهي . بناء عالمة تجاريـةيعمل عىل ً ولكن أيضا ،فقط اإلنرتنت عىل
 اإلعـالم هي تلك العالمات املستنسـخة مـن اإلنرتنت ًأن أكرث العالمات التجارية نجاحا يف عامل

ــديم ــا،الـق ــذيع رسا إذا قلـن ــلإ ٍّ وال ـن ــع مـث ) usatoday.com(و) MSNBC.com (:ن مواـق
  .من أشهر املواقع عىل اإلنرتنتهي  -) nytimes.com(و

  :املدونات كأخبار
من غري املرجح أن تكون مهنة الصحافة هي املسـئولة عـن فشـل النـارشين اإلعالميـني يف 

يـدور  (Pavlick, 1997, 30-8)وطبًقـا لبافليـك . تحقيق أرباح طائلة من وراء أخبار اإلنرتنت
  . مراحلحول ثالث اإلنرتنت محتوى األخبار عىل

  :املرحلة األوىل
 صـحفهم الورقيـة بهـدف مـنكتابة املحتـوى  - نيف أغلب األحيا - اإلنرتنت يعيد صحفيو

  .جديد، ومثل هذه األخبار ال تزال تغطي معظم املواقع اإلخبارية
  :املرحلة الثانية
 ،فضل املواقع اإلخبارية بتكوين محتـوى إخبـاري أصـيليف معظم أ اإلنرتنت يقوم صحفيو

 وتـعـد ،لجمـهـور مـعـنيائص تفاعلـيـة ـمـع درـجـة ـمـن التخـصـيص ـهـا بوـصـالت وخـصـنويزودو
")SCMP" South China Morning Post( -رائعا لذلك مثاًال ً.  
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  :املرحلة الثالثة
 ًا وسـيطره باعتبـا؛ً صـمم خصيصـا لإلنرتنـت،يلوتتسم هذه املرحلة مبحتـوى إخبـاري أصـ

تـيح ت يف تجريب أشكال جديـدة مـن األخبـار سـوف ةالراغب اإلنرتنت فصحف. اً جديداٍّاتصالي
 وهذا هـو مـا ، بطرق تختلف عن مجرد قراءة الخرب،للقراء الولوج واإلبحار يف تقارير إخبارية

   .تقدمه التكنولوجيا الجديدة
 ، ينتهـي بالقـارئن األمـر يعنـي أ،املحتـوى) شخصـنة(ن إمكانية تخصـيص إيقول بافليك 
للتواصـل مـع املجتمـع  اإلعـالم  ولكن الناس تستخدم،ٍّ الخاصة جداههتامماتباختيار ما ميس ا

بـشـكل أـسـايس لالـطـالع ـعـىل األخـبـار الخاـصـة  اإلنرتـنـت  ـعـىلـيـدخلونإنـهـم ). 2001(ًأيـضـا 
. رتكة أو املجتمـع الـذي يجمعهـم بـه روابـط مشـ،كـان املجتمـع الجغـرايفأمبجتمعهم، سواء 

 بعد أن ،؛ الستكامل شهيته اإلخبارية العامة)الشخصنة(والجمهور يستخدم عنارص التخصيص 
 مـن وبالتـايل، بـدًال.  إىل آخـره، الخاصة بأخبار املال والسفر والتعليم والبيئـةيشبع اهتامماته
عىل  األسايس يف جوهره -  اإلنرتنت ومن خالل صحافة- الجديد اإلعالم يقوم ،تصديع املجتمع

  .جمع الروابط بني الجمهور
وهي جـزء  - أن عملية الرتابط هذه ال تزال تنمو، فاملدونات )Pavlik, 2000(يرى بافليك 

 وكيف أن هذا الـرتابط قـد ،يف هذا التطور) رؤى(قدم وجهات نظر ت -االجتامعي  اإلعالم من
بتنوعاتها املختلفة وتقدم املدونات .  وأن مهنة الصحافة عدلت من نفسها نتيجة لهذا،يحدث
 النـارشين للـصـحف  أكـرث حميمـيـة مـن الوـضـع العـادي اـلـذي يقدمـه معـظـماٍّ اتـصـاليشـكًال

ن أذكياء وأصحاب وصحفياملدونات  ، عالوة عىل أنه عندما يقدماإلذاعي مثًالاملطبوعة والبث 
فة عىل كل حال، ليست كـل املـدونات صـحا. ترتقي إىل درجة عالية من الجودةفإنها  - خربة

ًعموما، وعـىل الـرغم مـن أن املـدونات بصـفتها . طبع، كام أن تعريف املدونات أمر صعببال
نهـا مواقـع تحتـوي عـىل تعليقـات وتقـارير فإ - يتم تحـديثها بانتظـام اإلنرتنت دوريات عىل

املوضوعات األحـدث ( ووصالت ملحتوى آخر عىل الويب، ويتم تصنيفها برتتيب عكيس ،أصلية
دير بالذكر أن املوضوعات التي يـتم نرشهـا عـىل املـدونات عـادة مـا تكـون وج). عىل الرأس

  .قصرية ورسيعة القراءة
 الـذي مييـل إىل ، مـن أشـكال االتصـال فإنها تعد شكًال،ًنظرا للطبيعة الشخصية للمدونات

    وهي القصور يف مخاطبـة سـوق، الحايلمخاطبة واحدة من نقاط ضعف االتصال الجامهريي
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الوة  عـ، بتفكك السوق الجامهريي-  وإىل حد ما نارشي البث- د اعرتفت الصحفلق. يتداعى
يف  - تعتمـد ، من خالل إنتاج طبعات خاصـة، سوق متخصصةعىل الظهور املصاحب لجامهري

 مـن خـالل إدراج نرشات يف ، وتبويـب مطبوعـاتهم،عىل الحـدود الجغرافيـة -أغلب األحيان 
  .لدعاية للموهوبني من املؤلفني وا،املجالت يف أغلب أيام األسبوع

لجمهور املحتمـل إىل أن تكون محتوى يستقبله ا -يف كل األحوال  -كل هذه الجهود ترقى 
عـىل الجانـب اآلخـر، قـد تطلـب املدونـة التفاعـل مـن أفـراد . ا يتجاهله أو رمب،بشكل سلبي

  .ن الجمهور أو عىل أقل تقدير ميكن أن تكون قادرة عىل احتواء رشيحة خاصة م،الجمهور
 فإن املميزات التي تقـدمها املـدونات سـوف ،ان هذا هو املستوى الوحيد للتفاعليةوإذا ك

 حيـث ينشـأ ؛التقليـدي اإلعـالم تكون أكرث بقليل من تلك التي تقـدمها األعمـدة املعروفـة يف
 - وتقـدم املـدونات شـيئني آخـرين. تطور إىل متابعة مستمرةي ،تواصل بني الكاتب والجمهور

إمكانية الحصول عـىل محتـوى ال يجـد طريًقـا إىل اإلصـدارات :  وهام-  األقل غري فوريتهاعىل
، والتـي ا النهايئ بـني الصـحفي وأفـراد الجمهـوراإلضافة إىل رشاكة تأليف يف شكله ب،التقليدية

  .تذهب بالتفاعلية إىل بعد جديد
ا يرونـه أو يسـمعونه،  أو مـ،ها الفرصة للتجـاوب مـع مـا يقرأونـهئتتيح كل املدونات لقرا

دونـة ًنام يحدث هذا غالبـا مـا تتحـول املدونـة إىل م ما تدرج ردودهم يف املدونة، وحيًوغالبا
 ويف مثـل هـذه ، املدونة سـيطرة جزئيـة عـىل املحتـوىئ حيث يكون للصحفي منش،جامعية

ً حيـث يأخـذ كـل مـنهم بعضـا مـن أدوار ؛الحاالت تصبح أدوار الصحفي والجمهور مشوشـة
خاطب املستوى العايل من التفاعلية بـني الجمهـور واملؤلـف واحـدة مـن يو. ائص اآلخروخص

 وهي تداخل منخفض املستوى بـني ،الجامهريية اإلعالم  التي متر بها وسائلرئيسة التاملشكال
 مـام يـؤدي إىل أرقـام توزيـع ثابتـة عنـد أفضـل تقـدير، ولكـن العالقـة ؛املطبوعة والجمهـور

 الهيكليـة والثقافيـة لإلعـالم ت والجمهـور دامئًـا مـا تزيـد مـن املشـكالالجديدة بـني املؤلـف
  .التقليدي

  من يتحكم يف املحتوى؟ :  يف السؤالتتتلخص املشكال
ن كتـاب األعمـدة أاعتاد الصحفيون عىل أن تحرر أعاملهم من قبل فريق محررين، حتـى 

صغر، ولكن كيف يتم تحرير  سواء كرب أو ،املشهورين يقدمون أعاملهم لهذا اإلجراء بشكل ما
   إذا كـان هنـاك - يـر وما هـو كـم التحر،مدونة جامعية، ومن الذي يقوم بالتحرير) مراجعة(
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التقليدي عىل حقهم يف مراجعة أي يشء يظهر يف مطبوعاتهم،  اإلعالم ار يفتحرير؟ هناك إرص
ً يكون خطـرا مـن  أوا،ًيخافون من املحتوى الذي قد يسبب تشهري -بصفة خاصة  -والنارشون 

لكـن تبقـى  و. والذي قد يصدر عـن أفـراد جمهـور الصـحفيني غـري املـدربني،الجانب القانوين
، ومحاولة تحرير مثـل هـذا املحتـوى بشـكل لمدوناتتلقائية املحتوى هي الطبيعة الجاذبة ل

فهـم محـزن سـوء  سـوف يكـون ، بهدف أن يكون مثل بقية الروايات األخرى لإلصدار؛مكثف
  .لقوتها

مثـل املـدونات، كانـت عالمـة » تكنولوجيا الدفع« أن )Lasica 2000، 1997(ترى السيكا  
 اإلنرتنـت وتكنولوجيا الـدفع هـي اتجـاه. لتحول مزلزل يف أسلوب نرش املحتوى عىل اإلنرتنت

تعيـد هـذه الثـورة . الذي يتيح للمواقع اإلخبارية توزيع األخبار املشخصنة مبارشة إىل القـراء
» دفعلا«كلمة و. هائوقرا اإلنرتنت ية صياغة العالقة بني عمليات تشغيل األخبار عىلالتكنولوج

 وهـذا هـو ،حتـى ال يسـعوا إىل موقـع ؛ اإلنرتنتتشري إىل مفهوم إرسال محتوى إىل مستهليك
وتتميز أخبار الدفع بإمكانية إعادة تشكيل أسس الصـحافة عـىل غـرار مـا . »السحب«منوذج 

  . بتغيري قوانني املهنة،يونالتليفزفعلته أخبار 
. إىل األبواب الرقميـة للقـراء اإلنرتنت وأخبار الدفع ببساطة هي توصيل إصدار موقع عىل

 عـالوة  يريـدون،أنها تسمح لهم بتجديد املحتوى الـذيمن خالل  ،وتدعم أخبار الدفع القراء
ه اـلـدقيق تخـصـيص والتوجـيـالوتـتـيح للمـسـتهلكني . ىل تحدـيـد الـفـرتات الزمنـيـة لتـسـلمهـعـ

 للعـودة نت، من الصعب االعتامد عىل القـراء اإلنرتو وكام يعلم محرر،الختياراتهم من األخبار
ً فإنها غالبا ما تكـون -  حتى عندما يتوقف الزائرون أمام مواقعهم،ًإىل مواقعهم يوما بعد يوم

  .عالقة مجهولة وعدمية الشكل
 أنـه يف املراحـل  إىل- عالمـيد اإلاملؤلـف والناقـ - )John Katz,1994(توصل جون كـاتز 

ل املسـتخدمني باألخبـار اتصـخدمـة ا» املفتوحـة«خباريـة اإل األوىل لإلنرتنـت أتاحـت املواقـع
 اإلعـالم انتهت سياسـة ، اإلنرتنت مع ظهور شبكة-  بالتايل– علومات يف مواقع أخرى، وأنهوامل

  .يتم بيعها و،خباراأل وتجمع فيه املعلومات الذي» املغلق«
 ، العديد من الصحف التي تسعى إىل أن تكون هي االختيار عـىل املسـتوى املحـيلىسعت

 ، اإلنرتنـتمـن خـالل تأسـيس بوابـات إقليميـة عـىل مواقـع ، اإلنرتنتضع خدماتها عىلو ىلإ
  وتسـعى .  عالوة عىل إضافة محتـوى أصـيل،املحلية التليفزيونباالتفاق مع محطات اإلذاعة و
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 مثـل جوجـل - حلية إىل التنافس عىل أسس إقليمية مع البوابات الضـخمةامل اإلنرتنت بوابات
  . إىل الفراغات الفضائيةرئيسة باعتبارها املداخل ال- نيوز

 ،ويف الوقت الذي أصبحت فيه جوجل من أكرب املؤسسات التي تقدم الخدمات اإلخباريـة
. هد اإلخبـاري الحـديثً أصبح جـزءا مـن املشـ- من خالل مشاركة األفراد واملنتديات النشطة

ًأن املنتدى النشـط ميثـل بحثـا عـن  -  اإلنرتنت اإلعالمي والنشط عىل- ويرى جريت لوفينينج
ً أصـبحوا روادا نيوهـو يـرى أن النشـطاء اإللكرتونيـ. الحقيقة التـي تغلفهـا عالمـة االسـتفهام

حارضة إىل الحوار،  من شكل امل-  من خالل املدونات- األخبار تنتقل «:ًإلكرتونيني، ويقول أيضا
 التـي تـدور يف ،فاملدونات تعكس صدى اإلشاعات والرثثرة والحـوارات يف املقـاهي والحانـات

هـوم ويؤكد لوفينينج عىل التوتر القائم بني األخبار النمطية ومف). 2007(» امليادين والطرقات
  .الجديد اإلعالم االعتامد عىل

 ون إىل أهمية أن تتبع القصة اإلخباريـة عـىلوعىل الرغم من أن العديد من املؤلفني يشري
ـت  ـاإلنرتـن ـلوبا خاـص ٍّأـس ـةً ـى اآلن،ا يف الكتاـب ـدث حـت ـذا مل يـح ـول دوز .  إال أن ـه  1998(ويـق

Deuze, (سـلح تتأن  يجـب - ية أو شخصـيـة مهنتكانـأ سـواء - ةالجيد اإلنرتنت ن صحفإ
تديات النشـطة تتطلـب هـذا  فاملن؛بالخربات اللغوية وأساليب الربوتوكول األخرى الخاصة بها

  .النوع من املرونة
 ال تتغـري -  عالوة عىل عنارص االختيـار التـي ذكـرت سـالًفا- واملواصفات الخاصة باألخبار

 - وبشـكل منـوذجي - فاألخبار دامئًـا مـا تكـون. أو املنتدى النشط» الدفع«بالرضورة يف بيئة 
ومع ذلك، فإن هذا . سلطة الخامسة بال-  بصفة خاصة-  وهذا ما جعلها تسمىا،ًمنتدى نشط

  .املنتدى النمطي الوسيط لألخبار يطرأ عليه التغيري اآلن
  :العالقات العامة

 - عـي الشـبيك الصـاعداالجتام اإلعالم  وهو- ًواإلعالم التفاعيل أيضا اإلنرتنت لقد أثر إعالم
امعي لديه القدرة عـىل فاإلعالم االجت. عىل أسلوب ارتباط العالقات العامة بالنظرية واملامرسة

النمطـي، كـام أن العالقـات العامـة  اإلعـالم دعم األفراد والجامعات بشكل مـا ال يقـدر عليـه
 ألن االفرتاض الذي كان قامئًا هو أن ؛التقليدية كانت دامئًا تتمحور حول املؤسسة بشكل دقيق

  .ج إىل اإلقناع هي التي تحتا-ا ًكانت رشكة أو حكومة أو مجتمعأسواء  -املؤسسة نفسها 
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 ولكن لديهم القـدرة عـىل إثـارة الحـامس ،عىل أية حال، ال يشكل النشطاء مؤسسة فردية
 Dozier and (كات التي تسعى إىل التأثري عليهماملفرط الذي يعبأ املصادر خارج حدود الرش

Lauzen, 2000 .(ودوره يف األخبـار ،ًوميكن تطبيق هذه النقطـة أيضـا عـىل املنتـدى النشـط 
  .الحديثة والحركات النشطة

 وهـام ،هناك ظاهرتان تاريخيتان أثرتا عىل طبيعـة الجامعـات يف مهنـة العالقـات العامـة
.  تختص بـالكوارث والحركـات النشـطة،رئيسةيتعلقان بردود الرشكات عىل املجتمع يف قضايا 

ذه التنازالت  تكون ه،ورد فعل الرشكة قد يتمثل يف تقديم بعض التنازالت، ويف أغلب األحيان
اسـتخدمت كحالـة التي  و-  وأحد هذه الردود الشهرية عىل إحدى الكوارث،ردود فعل لكارثة

 ب فـيام يتعلـق بانسـكا،)Exxon( هي رد فعـل رشكـة إكسـون - دراسية يف العالقات العامة
    .)Exxon Valdez(البرتول من الناقلة التابعة لها 

اقلة أحد عرش مليون جالون من الزيت الخام ففي كارثة فريدة من نوعها انسكب من الن
 مام أدى إىل ؛ ميل من شاطئ أالسكا1100 يف خليج ضيق يبعد مسافة (Exxon Valdez)من 

ن أكرث من إادعت إكسون أنها أزالت أغلب التلوث، يف الوقت الذي قالت فيه أالسكا «. تلوثه
زالة ما يقـرب إ وقد تم ،)Small, 1991, 10(» ألف ميل كانت بحاجة إىل املزيد من التنظيف

ويف الوقـت الـذي .  بعد أن تم تدمري الحياة الربية والبيئية، جالون من الزيت2٫602٫000من 
 تقـرر فيـه أنهـا تـدخلت يف ،»خطـاب مفتـوح للعامـة« عبارة عن ،أصدرت فيه إكسون نرشة

ا بـالتحرك دعاءاتهـا مل تعلـن الرشكـة عـن مسـئوليتها عـن الحـادث، ف- عملية تنظيف البيئـة
 ع كان يقابله تناقض م،السلس والكفء من أجل تقليل الرضر الناشئ عن الترسب عىل البيئة

الحتـواء الثالثـة يـام األوىل األفعـل خـالل أي تخـاذ اأنـه مل يـتم التـي رأت  ،معلومات العامة
  .)Baker, 1993, 42(االنسكاب وتنظيف الشاطئ 

إن إكسـون  «: قال، هاريسون ملديري الرشكةيف مذكرة وجهها مدير عام رشكة إكسون أوتو
سوف تعمل عىل التهدئة عندما ترغب يف ذلك، ومن أجل السالمة لن نجري أيـة عمليـات يف 
أثناء فصل الشتاء، ولن يكون بوسعنا أن نلتزم بأية أنشطة يف املستقبل أكرث مـن البحـث عـن 

اريسون أن تلك القـرارات مل وأضاف ه). Small, 1991, 14(» 1990الشواطئ امللوثة يف ربيع 
 مل يعد النـاس يصـدقون«.  يف مناقشتهاة كام لن يكون لدى إكسون الرغب،تكن قابلة للتفاوض

  .)Lundberg, 1999(» ً الوعود من رشكات ال تكون عملياتها آمنة متاما-  بشكل أعمى-
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يـع املسـتوى،  هو الرتكيز عىل فشل إدارتها يف حضور رف،ألزمة إكسون اإلعالم كان رد فعل
 يف الكتب الدراسية عـىل مـا قصة إكسون فالديز سوف تكون مثاًال«وذكرت نيويورك تاميز أن 

 عالوة عـىل ،» حينام تدفع أزمة غري متوقعة رشكة ألن تكون محط األنظار،ال يجب أن يحدث
 الـذي أرسـل مجموعـات مـن ،الخطأ األكرب كـان يتمثـل يف رئـيس إكسـون لـورانس راول«أن 

 ،نفسـه إىل هنـاكب مـن أن يـذهب  بدًال،ذيني األقل رتبة إىل أالسكا للتعامل مع الترسبالتنفي
 April 1989 cited in 21(» ويسيطر عـىل املوقـف بشـكل قـوي عـىل مـرأى مـن الجميـع

Small, 1991, 18(.  
 بأن الغرامة التـي دفعتهـا 2008ومن جانبها قضت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة يف 

 -  صياد وأصـحاب املمتلكـات32000 ً بليون دوال تعويضا عن األرضار لـ2٫5 ومقدارها الرشكة
 حكم القضاة بأنه كـان يجـب أن تـدفع إكسـون 5 -3ففي تصويت من . كانت غرامة فاحشة

  .)Landers, 2008( مليون دوالر فقط كتعويض 507٫5موبيل 
أكـرث جديـة  مشـكالت زتفقط، ولكنها أبر» خطأ عالقات عامة«إكسون  مشكالت مل تكن

فلـم تكـن املشـكلة بحجـم املـال  «؛كانت رشكة إيزون عىل نفس النهج. عن املصداقية والثقة
 أو أن رشكـة ،ًته املشكلة، أو املـزاعم بـأن كبـارا يف الحكومـة تلقـوا مكافـآت ماليـةكبدالذي ت

صـداقية بـل كانـت املشـكلة يف امل.  للحصول عىل حكـم لصـالحها؛محاسبة شهرية قدمت ماًال
  .)Arloww, 2002, 4(» والثقة

املسـئولية «و» املصـداقية«و» الثقـة« برزت من كـوارث هـذه الرشكـات ترصيحـات عـن 
 ٍحدث ما أسامه الفيلسوف مايكل فوكولت وصـفاتُ والتي ت،»مسئولية الرشكة«و» االجتامعية

ير ن تقـارويف األحاديث الخاصة باإلدارة توجـد اآل. عن سبل الحديث عن مثل هذه الحوادث
 وتتمثل يف التشابك االقتصادي واالجتامعـي والبيئـي املـرتبط مؤسسية عن ثالثية الحد األدىن،

 والذي يشري إىل اهتامم الرشكات الحديثة باملسئولية وكيف أن هذه املسئولية قد تؤثر ،بالربح
  .عىل األسواق املستدامة

 ,347 1992 ( اللغة املعياريـة جـرونج من عامل» التامثلية«تامثلة واملتأيت لغة االتصال غري 
Grung(، ًيكون أكرث تكـرارا يف املؤسسـات التـي متـارس أسـاليب » دور التقني«ن إ الذي قال

 ،مـسـئولية توـصـيل الرـسـالة يتحمـلـون »كتقنـيـني«إقـنـاع منطـيـة، فمامرـسـو العالـقـات العاـمـة 
  القـرار؛ فالشـكل  إال أنهـم يـتم اسـتبعادهم مـن عمليـات اتخـاذ ،وخدمات االتصـال األخـرى

  ولكـن يف االتصـال . نـاع كان دامئًا عىل هيئة اتصـال غـري متـاثيل أو إق،السائد للعالقات العامة
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إن دور «.  العالقـات العامـة يف عمليـة اتخـاذ القـرارو ينخـرط مامرسـ، االتجاهنيالتامثيل ذي
 ،»ثليـة ذات االتجـاهنيًاملدير يكون أكرث تكرارا يف املؤسسات التي متارس منـاذج االتصـال التام

 Grung and(ًوأيضا يكون للجامعة فرصـة متكافئـة يف تغيـري االتجـاه والسـلوك للمؤسسـة 
Hent, 1984, 23(.  

» املجـال العـام«و»  االتجـاهنيياالتصـال الـتامثيل ذ«ليس من املـدهش أن يكـون لـدى 
يف إـطـار مبعـنـى أن يـكـون املطـلـب ـبـأن تـحـدث املناقـشـة (العدـيـد ـمـن الخـصـائص املـشـرتكة 

ملحة عن النامذج  1.  11يقدم الجدول ).  حيث ال يكون هناك تهديد بالقوة أو إكراه،مؤسيس
 فدور الصحافة التقليدي هو الدعايـة، أمـا منـاذج ،املختلفة للعالقات العامة عىل مدار السنني

عامـة  مبا يف ذلـك الحمـالت ال، وتشتمل عىل أهداف أوسع،ًاملعلومات العامة فهي أكرث إقناعا
تامثليـة ذات العىل الجانـب اآلخـر، تشـتمل الـنامذج غـري . التي تم تصميمها إلعالم الجمهور

 ثـم يـتم تصـميم ،االتجاهني عىل بحـوث العلـوم االجتامعيـة إلقنـاع الجامهـري أو الجامعـات
وهـي ليسـت شـائعة يف عـامل  - والـنامذج التامثليـة ذات االتجـاهني. الحمالت كنتيجـة لهـذا

 يؤدي إىل التفاوض عىل القضايا، وبالتايل ، تشتمل عىل اتصال متبادل أصيل- ديثةالرشكات الح
  . كنتيجة لهذا االتصال؛قد تعدل كل األطراف من أهدافها

   األربعة للعالقات العامة(Gruwing) مناذج 1.  11 جدول

  الوصف  النموذج

  دور الصحافة -1
 وبصـفة ،ضلةعندما يهدف برنامج اتصال إىل الحصول عىل دعاية مف

  .الجامهريي اإلعالم خاصة يف

 املعلوـمــــــات -2
  العامة

إىل  - لـنرش معلومـات موضـوعية ؛يتم استخدام الصحفيني املقيمـني
 مثـل الـنرشات ،الجامهـريي واإلعـالم املقيـد اإلعـالم  من خـالل- حد ما

  .الدورية والكتيبات والربيد املبارش

تامثيل اـلــ ـغــري -3
  يف اتجاهني

 ويستخدم البحث مثل املسح إلنشاء رسائل إلقناع ،ًاعامدخل أكرث إقن
  .  يسلكوا سلوكًا ترغبه املؤسسةحتى ؛سرتاتيجيةإجامعات 

ـــــتامثيل يف -4  اـل
  اتجاهني

 حيث تـتمكن األطـراف املتنازعـة ؛منوذج مجال عام للعالقات العامة
  . وال يستخدم أسلوب اإلقناع،من التفاوض عىل املخرجات
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اهرة الحركات النشطة قضايا عن الجامعات التي ال متتلـك سـلطة أو قـوة ً أيضا، أبرزت ظ
ن، وليس من الرضوري أن تكون الجامعات النشـطة و وكيف أنهم مهمش،متاثلية يف عملية الال

 ألن مبقـدورهم ؛ً وتسبب إزعاجا للعاملني يف مجال العالقات العامة،مؤسسية باملعنى النمطي
 ومل يكـن .)Dozier and Lauzer, 2000(ربة يف بعض القضايا  للمحا؛وا مصادر مهمةئأن يعب

متابعة إمكانية إقناع الضعفاء والسيطرة علـيهم، ولكـن هو رد فعل مامريس العالقات العامة 
) Aldoory,2001( ً، متاما كام قال ألدوريةمعرفة كيف ميكن دمجهم يف عمليات اتصال أصيل

  .ملرأةيف الحالة الخاصة باالتصال الخاص بصحة ا
متاثليـة يف كـل مـن الرشكـات   العالقات العامة فشل حمالت اإلقناع الـالّلقد وثق مامرسو

 تعمـل يف - واألطر النشطة، فعىل سبيل املثال، استعانت مجموعة رشكات متعددة الجنسيات
 ملعالجـة املعارضـة التـي ؛برشكة بريسون مارستيلر للعالقات العامة -صناعة األخشاب يف كندا 

 مامثًال لربنامجًوضعت الرشكة برنامجا .  تواجهها املجموعة يف مامرساتها يف قطع األشجاركانت
 والذي جعل نفسـه يف مكانـة ، يشتمل عىل إنشاء تحالف الغابات،نفذته يف الواليات املتحدة

  .)Guiniven, 2002(ملثل هذه القضايا " الوسيط العاقل"
انطباع «دئ األمر يف الحصول عىل ما اعترب أنه يف با -وعىل الرغم من النجاح الذي حققته 

 مام أدى إىل ؛ الحقيقيم التحالف وهدفهو رسعان ما انكشف مساند إال أنه- »إعالمي محبب
وكان عدم قدرة الكنديني عىل تقليد أسلوب حملة األمـريكيني يف . حرج كبري لرشكات الخشب

 : يقـول وهـو،دة التحـالف آفـيش حتى أنه عندما عرض أحد قـا، ضمن أسباب الفشل،اإلقناع
هـذا لـيس «خرج برسعة ورصح لإلعالم بأن »  ثانية12يسقط يف كندا فدان من الغابات كل «

  .)Guiniven, 2002, 396- 6(»  ثانية12.9ًصحيحا، يسقط فدان كل 
 واالحتيـاج إىل اتصـال ،إن التنظري عايل املستوى عن االتصال الـتامثيل يف العالقـات العامـة

 Jones, 20002; Kant and(وجـد لـه توثيـق بشـكل واسـع يف الدراسـات الثقافيـة  ي،أصيل
Taylor, 2002; Holtzhausen, 2002; Leeper, 1996; Toth, 2002 ( . حقيقـة، لـو أن

 -  كأسلوب إلدارة اتصـالهم مـع املجتمـع- االتصال التامثيل قد تبنته املؤسسات بشكل أصيل
  .ًاما يف املهن اإلعالميةً اإلقناع دورا مختلًفا متَبَِعلَلـ

ـارهام مـجـالني منظـمـني وال عـجـب أن ـيـرى املنـظـر ن العالـقـات العاـمـة والـصـحافة باعتـب
  تـأثري  ، واإلعـالم االجتامعـي-  باعتبارهـا جامعـات-  عالوة عىل أن يكـون للجامهـري،يتحوالن
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العالقـات وجـدير بالصـحفيني ومـامريس ). Livingstone, 2005 (مبارش عىل املهن اإلعالميـة
 يف مجتمـع يعمـل بتكنولوجيـا الـدفع ،العامة أن يعملوا عىل إثبات صـحة املصـداقية والثقـة

  .واملدونات والجامعات النشطة
  :تعريفات

   (Two- Way pymmetical):اتصال متاثيل يف اتجاهني 
 يـعـرب ـعـن التـشـارك يف عملـيـة اتـخـاذ الـقـرار ـبـني ،مـصـطلح يف نظرـيـة العالـقـات العاـمـة

  . وجامعاتهااملؤسسات
  Two- Way asymmetical):(متاثيل يف اتجاهني  اتصال ال

  . يستخدم من أجل اإلقناع،مصطلح يف نظرية العالقات العامة
  

* *  *   
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  الفصل الثاين عرش
  قتصاديات اإلعالما

  : يف هذا الفصلكاتبيتناول ال
مـوذج اقتـصـادي كن ")Public Broadcasting Service) "PBS خدمـة البـث العـام -1

  .جتامعيةاسلعة و
 خاصـة ،التجاريـة اإلعـالم النمطية يف وسائل اإلعالم قتصادياتا التغيريات التي شهدتها -2

  .تلك التغيريات التي طرأت عىل مجال الدعايا واإلعالن
 قطـاع(التجاريـة  اإلعـالم اآلثـار املرتتبـة عليهـا يف وسـائلو،  )piracy( مفهوم القرصنة -3

  .)تجاريالاإلعالم 
تطرق الفصل الحادي عرش إىل بعض التغيريات الحادثـة يف املهـن اإلعالميـة، خاصـة األثـر 

 عىل هياكـل هـذه املهـن )participatory(التشاركية  وجتامعيةاال اإلعالم الذي تخلفه وسائل
 املؤسسـات والهياكل االقتصادية الوطنيـة والعامليـةدور لقد طال الرضر  .ومنظامتهااإلعالمية 
   . وزيادة حدة املنافسة،جتامعيةاال اإلعالم نتيجة لزيادة انتشار وسائل ؛اإلعالمية

، 1983 (تصـاالت األوريب تغـريات جذريـة وهائلـة يف الفـرتة مـا بـنيواال  اإلعالمشهد قطاع
 أن يتطلـب ،ات مـن هـذا القـرنيـ يف أوائـل الثامنينٍّنه كان من املفرتض عاملياإ، حيث )1998

جـديرة بالثقـة  وتصـاالت بصـورة فعالـةخـدمات اال واإللكرتونيـةاإلعالميـة  تقديم الخدمات
 تصـاالت الهاتفيـةعـادة مـا تحتكـر الدولـة خـدمات االو ،ِ من قبـل الدولـة تدخًال- للجمهور

مع اقرتاب نهاية القرن العرشين، انترش البث  و،خدمات البث عن طريق خدمة البث العامةو
 ,Collins, 2002 (بـا الوسـطى والرشقيـةتحاد األوريب وأوراإلذاعي الخاص يف جميع أنحاء اال

95.(  
 - هي يف األسـاس صـحيحة، فعنـدما تنظـر حولـك )Richard Collins(وتعترب مالحظات 
 فلن تغفـل مالحظـة تـوافر مجموعـة واسـعة مـن الخيـارات -الدويل  وعىل املستوى الوطني

أيـنام (التفـاعيل  التليفزيـون إىل ووصوًال ، اإلنرتنت من شبكةًبدءااملختلفة من وسائل اإلعالم، 
يتلخص هـدف  و،املتاحة بطريقة تجارية اإلعالم يتم إدارة العديد من خيارات وسائلو ).ُوجد

  ميكننـا  و.تلبيـة احتياجـات فئـة محـددة مـن الجمهـور و،مثل هذه الخدمات يف كسب املـال
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  ال ترتبـع عـىل السـاحة،ها الدولـةالتي تـدير اإلعالم ن وسائل البث اإلذاعي أو وسائلإالقول 
  .كام كانت من قبلاإلعالمية 

 وغـريه فـإن فكـرة) Collins(وعىل أية حال ليست هذه هي الصورة الكاملة، فكام يـرى 
 لن تـذهب - العامة اإلعالم  أو يف وسائل،طريقة العمل يف مجال تقديم خدمات البث العامو

 . نقصـانوليساملستقلة يف زيادة  اإلعالم  وسائليف حقيقة األمر، إن الطلب عىل. أدراج الرياح
 قد يكون معدل إقبال الجمهور عىل خدمات البـث اإلذاعـي التـي تـديرها ،فعىل سبيل املثال

  إال أن معـدالت الطلـب، قليـل-  والتي تحظى برقابـة شـديدة-  مثل الكويتةالدولة يف دول
يستعرض الكاتب يف هذا الفصـل مـن  . املستقلة تفوق ذلك بكثري اإلعالم اإلقبال عىل وسائلو

الكـتـاب املـبـادئ األساـسـية للـبـث الـعـام ، ـكـام ـيـدرس التـغـريات الطارـئـة يف مـنـاذج اإلعالـنـات 
 وسـائلها  السـتخدامٍّمقابًال ماديا تدفع ن أيتضمن ذلك مشكلة الجامهري التي تأىب والتجارية،

   .)piracy(ُ أي ما يعرف بالقرصنة ؛اإلعالم
  :)PBS(ام خدمة البث الع

 ما املقصود بخدمة البث العام؟ إن خدمة البث العـام ميكـن وصـفها بأنهـا هـدف أسـمى
وخدمـة البـث العـام يف ) BBC(تعـد هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة  و.منظمة يف نفـس الوقـتو

ـات املتـحـدة  ـاًذـجـمنو) PBS(الوالـي ـةاٍّ مثالـي ـد أـشـار.  لـخـدمات الـبـث العاـم  Michael (وـق
Tracey,1998 (ـة بإعــدادها يف إىل ا ـث الربيطانـي ـي قامــت وحــدة أبحــاث الـب لوثيقــة الـت

قـد شـغل  و- بهدف تقديم تلخيص ملفهوم خدمات البث العامـة؛ ات من هذا القرنيالثامنين
)Tracey( هـذه تسـموت - 1988 ى حتـ1981 منصب مدير هـذه الوحـدة يف الفـرتة مـا بـني 

  : بـالخدمات 
فرصـة  ُالبد أن تتـاح أمـام الجميـع): ستوى الجغرايفعىل امل(العاملية إىل سهولة الوصول * 

 .إىل ترددات خدمة البث العام أينام كانوا الوصول
إن محاولـة إرضـاء املصـالح ): "إرضاء األذواق واملصالح الشـائعة(اكتساب شعبية عاملية * 

 التي ، هو األساس الذي يتم وفقه إدراج الربامج يف جدول الربامج،املختلفة واملتنوعة للجمهور
 عن الشئون السياسية الوطنية،  فضًال،كبار السن من املهتمني بالشئون املحلية وتخدم الشباب

  . )Tracey,1998, 27" (السائدة عىل حد سواء أفراد الثقافات وباإلضافة إىل أفراد األقليات
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 لون  سواء يف،من املمكن أن تشمل هذه الفئة املختلفني: اء اهتامم خاص باألقلياتعطإ* 
يف الحقيقة تلعب خدمة البث .  عن باقي أفراد املجتمع،البرشة أو اللغة أو املعتقدات الدينية

ً دورا مزدوجا؛العام  تـوفري :األقليـات، وثـانيهام  إتاحة الفرصة للوصـول إىل مثـل هـذه: أولهامً
 أضـف إىل.  يك يعـربوا عـن آرائهـم يف مختلـف القضـايا؛الفرصة لهذه الرشيحة مـن املجتمـع

املعلوـمـات  و باملعرـفـةً نطاـقـامهـمـة إـمـداد الرشيـحـة العريـضـة ـمـن املجتـمـع األوـسـع ذـلـك
عىل سـبيل املثـال، هنـاك عـدد كبـري مـن املهـاجرين املسـلمني يف . تاريخهم وحضارتهم حول

حضـارة  وديانة الواليات املتحدة وبريطانيا، ومن األهمية مبكان أن يتم توفري املعلومات حول
  .يحة األكرب من املجتمعات األمريكية والربيطانيةهذه األقلية للرش

تتـيح :  التعلـيمااللتزام نحو قضـية و،مفهوم املجتمع واملساهمة يف خلق الهوية الوطنية* 
 وبذلك تتضح نقاط اتفاقنـا ،تحدث أفرادها إىل بعضهم البعضفرصة  ألمة البث العام لخدمة

تثقـيـف أـفـراد املجتـمـع  و يف تعـلـيمٍّمـهـام ًالـبـث الـعـام دوراواختالفاتـنـا، ـكـام تلـعـب خدـمـة 
)Tracey,1998, 29(.  

 وهذه هي الفكرة العامـة لعمـل بـرامج البـث اإلذاعـي :االبتعاد عن املصالح الشخصية* 
 ؛إطار من االستقاللية، فيتم متويلها عن طريـق اإلعالنـات  حيث تعمل هذه الربامج يف،العامة

 حيث يـزداد الطلـب عـىل ،الربامج بصورة أو بأخرىاألمر الذي يرتك آثاره الواضحة عىل هذه 
ِ من قبـل اً مبارشالتي تتلقى متويًالحشد أقىص عدد ممكن من املستهلكني، يف حني أن الربامج 

  .)Tracey, 1998, 31(الحكومة متيل بالرضورة إىل كسب ود ممولها 
  عـامًال البـث العـامتعترب األشـكال املختلفـة للتمويـل يف: عاملية الدفع والتمويل املبارش* 
 يف االحتفاظ بهذا القـدر مـن االسـتقاللية، فـإذا اسـتحوذت إيـرادات مصـادر اإلعالنـات ٍّمهام

 ً فسـيؤثر ذلـك سـلبا- بسطت نفوذها عىل أجندة خدمة البث العـام و،التجارية عىل الساحة
  . عىل مبادئ خدمة البث العام

من املتوقع أن تقدم خدمـة البـث العـام : من األرقام املنافسة عىل مستوى الربامج بدًال* 
 بغض النظر عن حجم الجمهور أو قدرتـه عـىل دفـع ،جودة عالية فيام يخص الربامج املقدمة

 . مقابل لهذه الخدمة
 مـن فـرض القيـود  مـن الحريـة بـدًالً قدرااملبادئ التوجيهية التي متنح صانعي الربنامج* 
  الرصاع والخطـأ يف  وبتكـاراال ورصـة للتجربـةميـنح ذلـك املفهـوم صـانعي الـربامج الف: عليهم
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 آلراء  متاحا أن يكون هناك مكانينبغي دامئً ":)Tracey( أو كام صاغها ،عملية صناعة الربامج
  .)32, 1998" (املعارضني

رة أخرى إىل هـذه املعـايري عنـدما أشـار إىل البـث العـام م )Raboy, 1999, 88 (كام نوه 
كام يجب يف جميع أنظمة البـث  -الخصائص قد ال تكون متوافرة يف حني أن هذه  واآلسيوي،

يف .  ألنظمـة البـث العـامرئيسـةإال أنها بالتأكيد تعد املعايري ال - العام يف مختلف أنحاء العامل
 أن نظـام البـث العـام - Tracey كـام فعـل -حقيقة األمر لـيس مـن املسـتغرب أن نسـتنتج 

  .)Tracey, 1998, 28 (السيايس العام الفضاءبطبيعته يغذي 
يك ي املتعلـق بخدمـة البـث العـام األمـر، من ميثاق األمم املتحـدةاًحري بنا أن نقرأ جزءو

)PBS(تعد خدمـة و .تطبيق مفهوم خدمة البث العام و حتى يتسنى لنا معرفة كيفية تفعيل؛
 ملزاولة  ميتلك أعضاؤها الرخص الالزمةمؤسسة عضوية غري ربحية) PBS(يك يالبث العام األمر

 يتـألف ،يدير هذه املؤسسـة مجلـس وية العامة غري التجارية،التليفزيونم يف املحطات أعامله
  .يةالتليفزيونمن ممثلني ألعضاء هذه املحطات 

  :)PBS(يك يخدمة البث العام األمر
 ـعـن طرـيـق ـتـوفري ،لخدـمـة الـصـالح الـعـام) PBS(يك يتعـمـل خدـمـة الـبـث الـعـام األـمـر

 تحدد محتوى الخدمة يف مؤسسـة ،هناك أربعة مبادئ أساسية وعضاء،احتياجات املحطات األ
)PBS(، استقاللية  و، والتنوع، والجودة، النزاهة التحريرية:؛ هيالتي توفرها ملحطاتها األعضاء

 .املحطات املحلية
   :النزاهة التحريرية 

مة  ثقـة الجمهـور يف سـال،)PBS(يك يتعكس سمعة جودة عمل خدمة البـث العـام األمـر
التوزيـع، ومـن أجـل الحفـاظ عـىل  وكذلك نزاهة عملية اإلنتاج و،املحتوى التحريري للخدمة

 - املحطـات األعضـاء بهـا و)PBS(يك يهذه الثقة يقـع عـىل عـاتق خدمـة البـث العـام األمـر
 أو مـن التـأثريات ،اإلخراجيـة مـن الضـغوط السياسـية ومسئولية حامية العمليات اإلبداعيـة

 . أو من أية مصادر أخرى،املمولنيِالسلبية من قبل 
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فاء ي مـن أجـل ضـامن اسـت؛قصـارى جهـدها) PBS( األمرييك كام تبذل خدمة البث العام
تحقـق عـنرص و لضـامن تـوافر ؛ تلك املعايري التحريريـة املصـممة، الذي يتم توزيعه،املحتوى
  .النزاهة

  : الجودة
 األمـرييك  فخدمـة البـث العـامبقية محتـوى خـدماتها، والجودة يف اختيار الربامجوتعني 

)PBS (تتطلـب قـرارات االختيـار خـربة . تسعى للحصول عىل أعىل مستويات الجودة املتاحة
 التفـوق -  عىل سـبيل املثـال ال الـحرص-مهنية حكيمة حول مختلف جوانب نوعية املحتوى 

 الجـرأة وكـاراالبت وفن اختيـار التوقيـت املناسـب واإلنصاف والتوازن والدقة والفن واإلبداعو
 حول قدرة املحتـوى عـىل ، كام يجب وضع أحكام مامثلة،الكفاءة التقنية واملصداقية والدقةو

  .التسلية ووالرتفيه التحديو اإلعالمو التثقيفو التنوير والتحفيز
  :التنوع

يهدف التنـوع إىل تعزيـز قـدرة كافـة املحطـات األعضـاء عـىل تلبيـة احتياجاتهـا املحليـة 
جاهـدة لتقـديم خيـارات واسـعة مـن ) PBS( األمـرييك ى خدمة البث العـامتسعواملتطلبة، 

 مـن ،يعـزز أهـداف املجتمـع الـدميقراطي ون تنوع املحتوى يـدعمإ حيث ؛نوعيات املحتوى
خالل تعزيز حصـول الجمهـور عـىل مجموعـة كاملـة مـن األفكـار واملعلومـات وموضـوعات 

 كـام أنـه يعـزز ،ة حـول قضـايا الـعرصصدار أحكـام مسـتنريإلوجهات النظر الالزمة  والبحث
إن هـدف . الكثـرية واملحيل بتقديم الخدمات لرشائح الجامهـري املختلفـة التليفزيونتفويض 

 يعكـس التعدديـة املوجـودة يف )PBS(التنوع يتطلـب مواصـلة الجهـود لضـامن أن محتـوى 
إن تنـوع . األقليـات و التمثيل املناسب للنسـاء-  عىل سبيل املثال- ، مبا يف ذلكمجتمعنا بدقة

 يساعد عىل ضامن عدم سيطرة وجهـة نظـر بعينهـا عـىل ،مموليه واملحيل التليفزيونمنتجي 
  ). PBS( األمرييك املحتوى التي توزعه خدمة البث العام

  :استقاللية املحطات املحلية
بأنه من املمكن تحقيق األهداف العظمى للبث ) PBS( األمرييك تؤمن خدمة البث العام

عنـدما تـدرك أن  والخدمة االحتياجات الفريدة للمجتمـع املحـيل،  عندما توفر،اعي العاماإلذ
   بدرجـة ليس هنـاك مـن هـو مؤهـل واألذواق املحلية، وهناك اختالفات كثرية يف االحتياجات
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قـوم بتحديـد تلـك االحتياجـات ت يك ؛املحـيل املرخصـة التليفزيونأكرب أو أفضل من محطات 
  . للمجتمعاملحلية وتلبيتها

ميكن متويل خدمة البث العـام بصـورة مبـارشة عـن طريـق الحكومـة، مـن خـالل رسـوم 
  األنصار ، كام هو الحال بالنسبة لخدمة البث العـاممتويل - من أو بدًال - إىل جانب الرتخيص
لكن تتمتع خدمة البث العام مبميزات السلع العامة، فعـىل سـبيل املثـال،  و).PBS(األمرييك 

ًنامج ال تجعل منه منتجا مرخصا فإن مشاهديت لذلك الرب،اٍّفزيونييا تلًهدت برنامجإذا شا  عىل ً
يـة، فـإن التليفزيونإذا تناولت البيتزا أثناء مشاهدة أحـد الـربامج  و.عكس االستهالك النمطي

إذا أعطيـت  و، فهي منتج قابل لالستهالك مرة واحـدة فقـط؛تفنى بالتأكيد وُالبيتزا ستستهلك
 يف حني أنني عندما أسمح ، فسأفقدها،التليفزيوينزا إىل صديقي أثناء مشاهدتنا للربنامج البيت

 وال يتطلـب منـي ،بأيـة خسـارة َّ عـيلمعي، ال يعود ذلـك التليفزيونلشخص آخر أن يشاهد 
 فقـد ً، فلم نسمع من قبل أن شخصـا كام أنه ال يقلل من قيمة أو جودة املنتج،تكلفة إضافية

 آخر ًأخربت شخصايف الواقع، إذا  . ألنه قام باستهالكه أو مشاهدته من قبلٍّفزيونيايا تلًبرنامج
دون أن " اًمنتجـ" أصبح حـديثي لـذلك الشـخص،فزيوين شاهدته يف اليوم التايليعن برنامج تل

تطـوير  و،التكاليف الثابتة لتشـغيل خدمـة البـث اإلذاعـيإن . أتكبد بذلك أية تكلفة إضافية
 أو الفوائد التي تحدث يف الواقع، ،االحتامالت الفعلية لالستهالكال متثل  -ة يزيونالتليفالربامج 

  . مثل البيتزااستهالك منتجعىل عكس 
وبالطبع متتد مميزات السلع العامة التي تتمتع بها عمليـة االتصـال إىل إطـار أوسـع مـن 

جـال االتصـاالت عـىل البث اإلذاعي، وتقوم فكرة العوامل الخارجية اإليجابيـة للشـبكات يف م
 ، بينام تختلف التكاليف الثابتة الالزمة إلقامة شبكة اتصاالت سـلكية نفسهمبدأ الصالح العام

إن . التـي يـتم اسـتهالكه" املنتج"أو " السلعة"إرسال اإلشارات املختلفة عن طبيعة  والسلكيةو
 السـلع التـي تعـود  هي بالضبط تلـك)Positive externalities(العوامل الخارجية اإليجابية 

 يتيح لنا إمكانية الوصول إىل - عىل سبيل املثال -أي اتصال هاتفي  ، فمثًالاًبالنفع علينا جميع
تعود النتـائج  و، وتقديم الدعم االجتامعي لهم، وكذلك تقديم خدمات الطوارئ،جميع أقاربنا

   ولـذلك فـإن الوصـول بالفائدة عـىل املجتمـع بـأرسه،" االستهالك"املرتتبة عىل هذا النوع من 
ـايب ـارجي إيـج ـل ـخ ـو عاـم ـات ـه ـرى "positive externality" إىل املعلوـم ـات األـخ   ، واملنتـج
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اإليكولوجية املعمـول  والنظم البيئية واملصاحبة للعوامل الخارجية اإليجابية هي الهواء النقي
  .بها

 مبيعاتهـا مـن  إىل تحقيـق الـربح مـن- ة األمـرقـيق يف ح-التجارية  اإلعالم تسعى وسائل
 عىل - مدفوعة األجر التليفزيون أو خدمات ،)Pay TV(يف ما يعرف بـ  والربامج التي تنتجها،

 ،ية عن طريق الحد من إمكانية الوصول إليهـاالتليفزيونيتم تقليل بث الربامج  - سبيل املثال
  وعـن طريـق اسـتخدام أنظمـة امللكيـة الخاصـة،مقابـل ذلـك إال عن طريـق تسـديد رسـوم

)Proprietary systems( ؛ أي امللكيـة الفكريـة أو حقـوق الـنرش، مثـل أجهـزة فـك التشـفري
"STB" set-top boxes)(إن تـوفري خدمـة .، الذي يقوم بتحديد املستفيد من هـذه الخدمـة 

ًالبث العام مجانا تختلف متاما مدفوعـة  التليفزيـونأو خـدمات ، )Pay TV( عن فكرة عمل ً
ؤثر عـىل مـا يـراه املشـاهد يف ي  األمر الذي ؛عالنات عىل متويل الربامجاألجر، ولكن تساعد اإل

  .نهاية املطاف
لفضاء ل ألنها تقدم خدماتها؛ BBC)  ،(PBS مثل،ولذلك فهناك حاجة لهيئات البث العامة

إن املجتمع الرمزي الذي يـتم إدارتـه . تعمل من أجل الصالح العام و،)public sphere( العام
 يعزز اإلحساس باالنتامء والتامسك االجتامعي، بيـنام ، العامةالتليفزيوين البث ِمن قبل خدمة

األمهـات أو اآلبـاء العـزاب، و ون،جتامعـي هـم املسـنتعترب الفئات األكرث عرضة لالسـتبعاد اال
   .)Curran, 2002 , 207( بعض األقليات العرقية و،ن عن العملووالعاطل

  بتنوع وسائل اإلعالم،ً سلباخدمات البث العام ورية من شبكات البث التجاأثرت كلوقد ت
أن  )Curran, 2002(وقد ذكـر . ن جمهور خدمة البث العام سيختفيإلكن ال يسعنا القول و

زيونيـة، في تلمثانية أعشار وقتهم يف التنقـل بـني أربـع قنـوات 2000 أنفقوا يف عام نيالربيطاني
   . يف وقت الذروةITVأو قناة ، BBC1  قناةمن الجمهور الربيطاين % 67بينام شاهد حوايل 

  
Table 12.1 Share of TV viewing in Britain, 2000 

 BBC1 BBC2 lTV CH4 CHS Cable/satellite 

All hours 27 11 30 11 6 16 

Prime time (7-10.30pm) 28 10 37 8 6 11 

Source: Adapted from Curran (2002). 
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 ـمـن مجـمـوع )BBC(ذاـعـة الربيطانـيـة فـضـت حـصـة هيـئـة اإلانخ، 2005وبحـلـول ـعـام 
 معدالت مشاهدة القنوات الرقميـة يف تستمرا، يف حني  %35إىل نحو  التليفزيونمشاهدات 

 يف BBCالنمو بصورة تدعو للدهشة، فقد وصل املتوسط األسبوعي ملشـاهدة جميـع قنـوات 
 يف BBCاإلذاعـة الربيطانيـة ، وقـال املتحـدث باسـم هيئـة  %88 إىل ما يقرب من 2005عام 

ًنجاحا باهرا BBC2 و BBC1لقد القت قنايت : "ذلك الوقت  يف ، يف مثل هذه البيئة التنافسـيةً
أضحى الوصـول إىل الجامهـري ونيـل إعجـابهم  وتغري معدالت االستهالك، وظل تغري الجامهري

ات هيئـة اإلذاعـة األكـرث أهميـة هـو أن تعمـل اسـتثامر و،ن يف غاية األهميةي أمر،وتقديرهم
 مـن خـالل اإلذاعـة ، يك تصـل إىل جميـع املشـاهدين؛قنواتها ككيان واحـدو BBCالربيطانية 

إن األمر ال يتعلق فقط بأداء القنوات فرادى، كام . الخدمات التفاعلية وواإلنرتنت التليفزيونو
ا أنه ال يتعلق بحصـة أو نصـيب إحـدى القنـوات يف معـدالت مشـاهدات الجامهـري؛ فعنـدم

ًال تـرى إال جـزءا قـارصا ،تتعامل مع هـذه األجـزاء منفصـلة  ,Noah( مـن الحقيقـة الكاملـة ً
2005(.  

  : نشاط
 السـابق BBC/ITVقم بعمل بحث بني زمالئك أو أفراد أرستك، واستخدم الرسـم البيـاين 

ُيطلب من العينة التي ستخضح للبحث  و.لحصول عليهالكمثال ألنواع املعلومات التي تسعى 
ـج ـاهدة تـس ـونها يف مـش ـي يقـض ـاعات الـت ـدد الـس ـون يل ـع ـوات ،التليفزـي ـر أي القـن ـع ذـك  ـم

املستخدم يف  التليفزيون وكم يقضون من الوقت يف مشاهدتها؟ وما هو نوع مزود ،يشاهدون
منطقتهم؟ وإذا كان هناك أشكال بديلة من املزودات أو تقنيات الربمجة، فهل سـيؤدي ذلـك 

  إىل تغيري اختياراتهم؟
هـا يف ء فرسعـان مـا سـيالحظون اختفا،ذا مل يستخدم الناس خدمات البـث العامـةحتى إ

مواطنـون يف الكيانـات الدميقراطيـة   إن هـؤالء األشـخاص هـم.العام الذي تعمل فيهالفضاء 
 اإلعـالم  فإن لديهم توقعـات حـول وسـائل،كمواطنني و. إىل جانب كونهم مستهلكني،الحديثة

 :، ومنهايشون فيهاملستخدمة يف النظام الذي يع
التجاريـة توليـد  اإلعـالم تسـتطيع وسـائلو يتوقع املواطنون الحصول عـىل معلومـات، -1

 مقابل الخـدمات، ومـن هنـا تحـدث ًا التي تدفع أجرالجامهريوتهتم ب تجذب ها ولكن،األخبار
 .بني عامة الجمهور والفجوة املعرفية بني النخبة
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ـة دمي-2 ـون الـعـيش يف دوـل ـة يتوـقـع املواطـن ـة عقالنـي ـة ،قراطـي  تـشـجع ـعـىل نـقـل املعرـف
املتوازن املوجه نحو الصالح  املتخصصة ذات الصلة باملجاالت السياسية والعامة، وتعزز الحوار

 .العام
املعرفـة املشـرتكة والقـيم  و يتوقع املواطنون حصـولهم عـىل قـدر مـن الثقافـة العامـة-3

مـن خـالل  - وات االنتخابيـة والنفـوذوفكـرة أن يشـرتي السياسـيون األصـ. والنقاط املرجعية
 هـي فكـرة -  أو التالعـب الـذيك،عن طريق الحمالت الدعائية باهظـة الـثمن ، اإلعالموسائل

والقول . "قابلة للحدوث عىل أرض الواقع، ولكن ال تدخل ضمن توقعات مواطني الدميقراطية
ٍّنظاما دميقراطيا عادًال وعقالنن خدمة البث العام ترعى وتدعم إ ًمطلع وٍّياً  تعد واحدة مـن - اُ

 ,Curran" ()عىل الرغم من أن ذلك التربير قد ضعفه تزايد الطابع التجـاري(أهم التربيرات 
2002, 207 .(  

  :)BBC( هيئة اإلذاعة الربيطانية
ا لخدمـة ً عىل خدمة البث التي تجسد منوذجـمثاًال) BBC(ذاعة الربيطانية تعترب هيئة اإل

 ولكن عىل عكس الكثري من خـدمات - )PBS(يئة البث العام األمريكية  مثل ه- البث العامة
 بحب وثقة املاليني يف جميع أنحاء العامل، فتتمتـع )BBC( فقد حظيت ،البث الوطنية األخرى

)BBC(وتقـوم الهيئـة بإنتـاج .  باالحرتام والتقدير يف دولة مثل بنجالديشBBC) Sanglap( ،
 مام يعكـس حقيقـة ؛"village hall" عىل طريقة اجتامعات برنامج أو اجتامععن وهو عبارة 

 ،تتناول هذه الربامج موضوعات الساعة و،أنه تم تقدميها من مواقع مختلفة داخل بنجالديش
 األكـرث ويعد هذا الربنامج.  العاملية)BBCعىل خدمة  و،يتم بثها عىل إذاعة راديو بنجالديشو

إن سـمعة هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة . ها يف البالدبق أهم مصادر األخبار املوثويقدم  و،شعبية
)BBC(تعنـي أنهـا يف - الشعبية التـي تحظـى بهـا ويل باالستقاللية يف مجال األخبار، يف التح 

ُالغالب مينع عرضها يف الدول السلطوية املستبدة، ففي دولـة مثـل الصـني ميكنـك أن تشـاهد 
ـقـامر  ـعـن طرـيـق األ-س نـجـوم فـقـط  يف أربـعـة أو خمـسـة فـنـادق ذات الخـمـ)BBC(قـنـاة 

  .الصناعية الفلبينية
  كمـصـدر  )BBC(لـقـد أـكـدت الـحـرب العاملـيـة الثانـيـة ـسـمعة هيـئـة اإلذاـعـة الربيطانـيـة 

   للحـصـول ؛)BBC(ن إىل وه، فـقـد لجـأ الجـرناالت األملـان واملواطنـبـموثـوق  وأخبـار مسـتقل
   مـع مصـادر األخبـار األملانيـة أو قـاموا مبقارنتهـا و،عىل األخبار حول ما يجري يف ذلك الوقت
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 مل تفقـد  إال أنهـابا،املقاومة يف أور  تدعم)BBC(أنشطة أن املصادر األخرى، وعىل الرغم من 
 إلعالنهـا الهـزائم التـي - ٍّجزئيـا - يعود الفضل يف ذلك و،هبموثوق  ومكانتها كصوت مسموع

 قامت ببث أخبار متس املـواطنني )BBC(عىل حد سواء، كام أن  انتصاراتها وتكبدتها بريطانيا
 أسـامء أرسى الحـرب األملـان، ومنـذ )BBC(فقد عرض أحد الربامج عىل . األملان بصورة أقرب

 من أجل نقـل رسـائل هـؤالء األرسى إىل ؛ تم تخصيص ربع ساعة من البث كل ليلة1943عام 
ة يف إحدى املرات ة أملانيهذا وقد نظمت أرس. )PoWs( والتي تم تسجيلها بواسطة ،عائالتهم

 ما يفيـد )BBC(ُ ألحد الجنود الذي يعتقد أنه قد لقي حتفه، وعندما سمعوا عىل قناة ًقداسا
أدركوا أن ذلك من   ولكنهم،رسة يف إلغاء مراسم القداس فكرت األ،بأنه ما زال عىل قيد الحياة

ن إحيـث ( قـانوين  بأنهم كانوا يستمعون إىل بث غـريً علام؛ط السلطات األملانيةبُأن يحشأنه 
وبالفعـل ذهبـت األرسة ). الحكومة األملانية مل تسمح ملواطنيها باالستامع لهذا البـث اإلذاعـي

 ألن الجميـع كـان قـد اسـتمع إىل األخبـار عـىل ؛ هنـاكً، ولكـنهم مل يجـدوا أحـداإىل الكنيسة
)BBC(بدورهم !.  

يعتـربه الجـرناالت  و،ة للعدو بهذا القدر من الثقـميكن أن يحظى مصدر إذاعي تابعكيف 
 عـىل الـرغم مـن ،هبـ مصـدر أخبـار موثـوق -  عـىل حـد سـواء- نون األملان واملواطنـوالنازي

  ! بث اإلذاعي؟ مثل هذا التهديدات السلطات النازية بإنزال العقاب عىل من يستمع إىل
 عـىل اكتسـاب هـذه )BBC(ن وراء قـدرة هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة ارئيسـهناك سـببان 

السـبب ؛ جدير بالثقة يف تقديم التقارير اإلخباريـة و،إخباري يتسم بالعدالة ة كمصدرالسمع
 قبل وأثناء الحـرب )BBC( هو تجارب مشاهدة الناس للتقارير اإلخبارية التي تعرضها :األول

حيـث يلتقـي النـاس " (سـاحة عامـة" هـو هيكلهـا الرسـمي بوصـفها :العاملية الثانية، والثاين
 إىل جانب إرصار إدارة هيئة اإلذاعـة الربيطانيـة ،)هم املجتمعيةتء حول مشكالويتبادلون اآلرا

)BBC(،عزمها عىل الحفاظ عىل استقالليتها و )Briggs, 1995( .  
   مبوجـب ميثـاق ملـيك يف األول مـن شـهر )BBC(وقد تم إنشاء هيئة اإلذاعة الربيطانيـة 

   مـن شـهر ديسـمرب لعـام نيحـد والثالثـ، وبـدأت القنـاة بثهـا اإلذاعـي يف الوا1927يناير عام 
   كـل عرشة ً تقريبـا- ، كـام يعطـي الفرصـةويتضمن امليثاق تحديد مدة معينـة للبـث. 1936
 ومهامهـا، )BBC(استعراض الـدور الـذي تلعبـه هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة  و ملراجعة- أعوام

   BBC (ملـنعكساملهـام والهيكلـة مـن الفعـل ا ووقد مهدت عملية مراجعة الـدور. هيكلهاو
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self-reflexivity( ، للتكيـف مـع الجامهـري الجديـدة -مـع مـرور الوقـت  -ووفرت الفرصـة 
  . مبا يف ذلك الدخول يف العرص الرقمي،التكنولوجيات الجديدةو

ُ أنشئت بهدف خدمة املصلحة )BBC(ينص امليثاق املليك عىل أن هيئة اإلذاعة الربيطانية 

 :  والتي ميكن تلخيصها يف هذه النقاط، هو ترويج أهدافها العامةأن هدفها األسايس و،العامة
 .الحفاظ عىل املواطنة واملجتمع املدين وتدعيمهام  -
 . تشجيع التعليم والتعلم - 
 .تحفيز اإلبداع والتميز الثقايف  -
 . الربيطانية مبناطقها ومجتمعاتهامتثيل اململكة املتحدة، واألمة -
  . العامل املحيط و االتجاه بني اململكة املتحدةإقامة عالقة ثنائية -

  :ميكنك مشاهدة
(http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/cha
rter_agreement/royalchartersealed_sept06.txt).  

 ،هـا مل تكن حقيقة مسـلم ب)BBC(وعىل أية حال، فإن استقاللية هيئة اإلذاعة الربيطانية 
  التهديـد األول)Winston Churchill(قـد شـكل  ويقبلها النـاس دون طـرح أيـة تسـاؤالت،

 وذلك عندما ، يف سنواتها األوىل)BBC(األكرث خطورة عىل استقاللية هيئة اإلذاعة الربيطانية و
  .)DCMS, 2005; Briggs, 1995( أال يخرج عن طوع حكومته )Churchill(أراد 

اإلعالمي والتثقيفي والرتفيهي الذي تلعبـه  الدور -  املدير العام- )John Reith( وقد أخد
ـة  ـة الربيطانـي ـة اإلذاـع ـد،)BBC(هيـئ ـل الـج ـىل محـم ـد و ـع ـوزراءىأـب ـرئيس اـل ـته ـل   معارـض

)Churchill( . وقد سعى)John Reith( ذلـك الوقـت- لحكومة الربيطانيـةاتأييد  لكسب  - 
عرـضـها ألخـبـار ميكنـنـا وـصـفها و، )BBC(ـيـة ـصـقل مـبـدأ اـسـتقاللية هيـئـة اإلذاـعـة الربيطانب

  . عدم التحيز وباملحايدة
احتكـار البـث يف الخمسـينيات، ولكنهـا  )BBC(د فقدت هيئة اإلذاعة الربيطانيـة قهذا و

 الخـدمات 2 .12استمرت يف التكيف يف مثل هذه البيئة التنافسـية، ويعـرض الجـدول التـايل 
وعـىل املسـتوى  اإلعـالم ترشت عـرب وسـائلوضح كيف توسـعت وانـيو، )BBC(التي تقدمها 

 خدمـة مختلفـة مـن خـدمات البـث 300 يف الوقت الذي كان هناك مـا يقـرب مـن ،العاملي
  . اإلذاعي يف بريطانيا
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Table 12. 2 BBC services 
  

 Televisio Radio Other 

BBCl Radio 1 BBC online 

BBC2 Radio 2 World Service 

BBC3 Radio 3 BBC Scotland 

BBC4 Radio 4 BBC Northern  Ireland 

CBeebies Radio Five Live BBC Wales 

CBBC Five Live Extra BBC English regions 

BBC News 24 1 Xtra  

BBC Parliament 

6Music BBC7 
Asian  Network 

6 Nations services 
40 local and regional 

 

تحويـل أنشـطتها عـرب ب -  عـىل هـذه القـدرة)BBC(لربيطانيـة ومل تحصل هيئة اإلذاعـة ا
إن جـوهر خدمـة البـث العـام يف بريطانيـا حيـث  ؛ مبحـض الصـدفة- بيئات إعالمية مختلفة

فمن املثري لالهتامم أن بريطانيا تنفـق املزيـد مـن األمـوال يف . توافق مع مقدار الدعم املايلي
 ، للـبالدGDPمن الناتج املحيل اإلجـاميل % 1من ما يقرب  بنسبة ،الربيطاين التليفزيونسوق 

 لخـدمات البـث ارئيس ًأكرث مام تنفق أي دولة أخرى، وتعترب أملانيا هي األخرى مؤيدة وداعام
 ملحة مخـترصة عـن بعـض البلـدان التـي متتلـك خدمـة 1 .12يعرض الشكل  و.العام يف أملانيا

  . البث اإلذاعي العام
 حيـث يتجـه النـاس ،دهور نسبة جامهري البث اإلذاعـيت مشكالت ويطرح العرص الرقمي

نرتنـت، وال يعنـي انخفـاض نسـبة عـرب شـبكة اإل اإلعالميـة إىل األنواع املختلفة مـن الوسـائل
فكـام أوضـحت أحـدث ؛ BBC جمهور خدمات البث التقليدية نهاية هيئة اإلذاعة الربيطانية

فإنهـا بالفعـل تخطـط لحجـز  -) BBC( ذاعة الربيطانيـةُمراجعة أجريت عىل ميثاق هيئة اإل
  .)DCMS, 2005(مكانها يف الثقافة الرقمية الجديدة 

  :صلخامل
 بالساحة العامة، حيـث تخـدم فكـرة ًخدمة البث اإلذاعي العام ارتباطا وثيًقاترتبط فكرة 

  .قتصادياتها عىل تحقيق الصالح العاماترتكز  و،البث العام الساحة العامة
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   التقليدي اقتصاديات اإلعالم
ٍّميكننا وصفها بأنها مستقرة نسبيا،  التي ،عىل الجامهريالتقليدي  اإلعالم قتصادياتاتعتمد 

عنها   خاصة تلك الجامهري التي ستقوم برشاء املنتجات التي يتم اإلعالن،ميكن التعرف عليهاو
 من أشـكال  بوصفه شكًال؛تاريخ طويل وتتمتع صناعة اإلعالن بأصل عريق. عرب وسائل اإلعالم

 ويـتم اإلعـالن عنهـا يف ،ُترسق باسـتمرار )King Charles I  (املعرفة، فقد كانت كالب امللك
ببيع أراض له عىل طول نهر  )George Washington( هذا وقد قام ،صحيفة إعالنات مبوبة

 عندما ، بنرش إعالن مبوب)Benjamin Franklin(قام  وأوهايو عن طريق اإلعالنات املبوبة،
 Sir(هذا وقد نرش . ق أحدهم كتاب الصالة الخاص بزوجته من عىل مقعد كنيسة العائلةرس

Ernest Shackleton( لرفقـاء يف رحالتـه االستكشـافية ً؛ طلبـامجموعة من اإلعالنات املبوبة 
  .الخطرية إىل القطبني

أوضـح ُوكام يقال يف الغالب، فـإن اإلعـالن هـو اللغـة العامـة للرأسـاملية الحديثـة، وقـد 
)Daniel Boorstin(يف مقاله الذي يحمل عنوان :  

 In this new world where almost anything can be true 
ُ والـذي نرش يف صـحيفة ،اٍّيف هذا العـامل الجديـد ميكـن تقريبـا ألي يشء أن يكـون حقيقيـ

)The Image(" :درهو ذلك الذي يحاول إضـفاء قـ ،إن الفن الذي يحظى بالنجاح املجتمعي 
ٍّاألمور، فهو ليس فنا استكشافيا،من الواقعية عىل   من السهل أن نعـرث عـىل ،لكنه فن إبداعي ٍّ

إن الجهـد األكـرب .  هو أمر أكرث صعوبة، ولكن إكساب هذه الحقائق إميان الناس بها،الحقائق
ة املاهر إن رجل الدعاي.  يحقق لنا هذه األحالمالـلـهن ؛ ألُيرصف يف تحقيق األحالم ال األوهام

  .)Boorstin, 1961 , 212(ميكنه أن يكسو أوهامنا ثوب الحقيقة 
ـار اال ـرييك أـش ـادي األـم ـه  )J.K. Galbraith(قتـص  ،)The Affluent Society(يف كتاـب

  . الرغبـات املختلفـةإيجـاد تسـتخدم يف ) لغـة اإلعالنـات(وكتابات أخـرى أن اللغـة اإلعالنيـة 
   ،ن رغبـات الشـعوب ال يـتم تحديـدها بشـكل مسـتقل، فـإ)J.K. Galbraith(وكام يصـوغها 

  إن مهمـة اإلعـالن هـو . لكن يف حقيقة األمر تقـع هـذه املهمـة عـىل عـاتق عمليـة اإلنتـاجو
   ،حسـبفالسـلع  وزيادة الرغبات ملواكبة الزيادة يف اإلنتاج، فاملنتج ال يقوم بإنتـاج املنتجـات

   ؛وبـذلك تعتمـد الرغبـات عـىل اإلنتـاج. كذلك الرغبة لدى الجمهـور يف اسـتهالكهميوجد بل 
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 ,Dependence Effect) .(Galbraith( بـ J.K. Galbraithولذلك فإنها تسفر عن ما يسميه 
1969 , Ch. XI(.   

يريد أصحاب اإلعالنات أن يصلوا إىل أولئك الذين من املـرجح أن يشـرتوا املنتجـات التـي 
إىل الرشيحة األكرب من الجامهـري املسـتهدفة يقومون باإلعالن عنها، فهم يسعون إىل الوصول 

   وميكن تعريف الكفاءة يف عامل تكلفة اإلعالنات،بأقل تكلفة ممكنة
 التكلفـة :أي، )cost-per-thousand readers or viewers or listeners(ُمبـا يعـرف بــ 

وميكن تحديد هذه التكلفة عن طريـق قسـمة تكلفـة  . أو مشاهد أو مستمعئلكل ألف قار
 ،وتستطيع أيـة وكالـة إعالنـات أو املخططـون اإلعالميـون. الكلية عىل حجم الجمهور اإلعالن

 أو حتـى األقسـام الداخليـة يف ، أو الربامج األخرى،األخرى اإلعالم حساب تكلفة كفاءة وسائل
 ،بذلك يستطيعون إرشاد العمالء إىل أفضل الخيـارات املتاحـة أمـامهم و، اإلعالمإحدى وسائل

  . األكرث فاعلية و،ب ألهدافهماألنسو
حشـد الحـد األقىص مـن الجامهـري  اإلعـالم قد أوىل بعض املـدراء التنفيـذيني يف وسـائلو

 مشـاهدة ، عـىل سـبيل املثـال.ئج مثل هـذه الدراسـات االستقصـائيةهتاممهم عند قراءة نتاا
 عـىلآلخـر يف حـني انصـب اهـتامم الـبعض ا، ية التجارية يف وقت الذروةالتليفزيوناملحطات 

 أو أصحاب رشيحـة ، مثل ربات املنازل، خصائص دميوغرافية معينةيمحاولة جذب جمهور ذ
عـن طريـق يجنون رزقهم وبذلك استطاعت مجموعة صغرية من الباحثني . معينة من الدخل

، وأي الربامج  وأي املحطات اإلذاعية، حتى يتمكنوا من تحديد أي املجالت؛تحليل هذه األرقام
  .ية التي تجذب رشيحة دميوغرافية بعينهاالتليفزيو

 والذي يقـوم ،اإلعالنات الكربى قسم األبحاث الخاص بها و وبالطبع متتلك وكاالت الدعاية
معـدالت تـذكر حسـاب  و،األمـاكن ونسخ اإلعالنات و،بإجراء التجارب عىل اإلعالنات التجارية

  .جزاء املنتج املختلفةأ والعالمات التجارية املشهورة و،الجمهور لهذه اإلعالنات
 ، بالقيمـةىعنـُ بشئون الجامهري مولعـون بتقسـيم النـاس إىل فئـات تني املعنينيإن الباحث

ينطبق ذلك التصـنيف عـىل السـلع والخـدمات كـذلك، حيـث  وأخرى تهتم بأسلوب الحياة،و
 ًمناطـا، وهكذا، محددين بذلك أنيالحامل وني مثل املنجز،الباحثون املستهلكني إىل أمناطيقسم 

  تقديم املشورة ألصحاب اإلعالنات بأن مجموعة أو فئة ما  و،أساليب الحياة وثابتة لنظم القيم
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املفكرات اإللكرتونية، يف حني أنـه مـن املمكـن أن تقـوم  والحواسيب املحمولة -  مثًال- تفضل
 املؤكـد أن نومـ. تخاذ القرارات األساسية املتعلقة برشاء املستلزمات املنزليةامجموعة أخرى ب

ًكل هذا يرتبط ارتباطا مبارشا والتي هـي عبـارة  ، اإلعالمقتصادياتا باألساس الذي ترتكز عليه ً
الـذين يـتم اسـتهدافهم بهـذه اإلعالنـات  و،عن الحرص عىل وصـول املعلنـني إىل املشـاهدين

   .بأفضل الطرق املمكنة وبصورة لطيفة
الرشكات كاملة الخدمات، فهـي تتواصـل بوجه عام، فإن وكاالت الدعاية الكربى تسمى بو

مساعدته عىل تحديـد  و،تقوم بتحديد الطلبات الالزمة و، وتتبادل معه املعلومات،مع العميل
تقوم بوضـع  و فإنها تقرتح عىل العميل الحملة اإلعالنية،،إىل جانب ذلك واملنتجات، واألسواق

ناسبة إلطالق الحملة اإلعالنية، وتقـوم امل اإلعالم  وتقرتح وسائل،امليزانية الالزمة لتحقيق ذلك
تحديـد الوقـت املناسـب  و، اإلعـالمحجز املساحات اإلعالنية عىل وسائل و،بتصميم اإلعالنات

. املعنيـة بصـناعة اإلعالنـات اإلعالمية ، كام تتوىل مهمة التنسيق مع اإلداراتناتلعرض اإلعال
يس الوكاالت اإلعالنية، لكن يف هذه األيام ويعود تاريخ رشاء املساحات اإلعالنية إىل تاريخ تأس

 وتهـدف هـذه ، صـناعة عامليـة-  اإلعـالم مثـل الكثـري مـن وسـائل- أضحت صناعة اإلعالنات
فمـن املمكـن أن . الرشكات الدولية كاملة الخدمات إىل توفري ما هو أكرث من مجرد الخدمات

 والتـي تتـوىل ، الخاصـةتوفر بعض هذه الرشكات مجموعة كاملة من املهـارات مـن مواردهـا
تـوفري خـدمات العالقـات العامـة  و،)بالجملـة(تنظيم أو رشاء الحمالت الدعائية املرتبطة بها 

  يف مجال تخطيط الحمالت الدعائيـة،نيوعادة ما توظف مثل هذه الوكاالت املتخصص. كذلك
املـدراء الفنيـني،  ومديري اإلبداع واملخرجني وكتاب اإلعالنات والفنانني و،املشرتين اإلعالمينيو

  .  قد تقوم بتوظيف املزيد من املتخصصني يف الحمالت الدعائية الكبريةكام أنها
 ،املصـورين السـنيامئيني و،وتقوم رشكات الدعاية الكـربى بتوظيـف املصـورين الخـارجيني

 يني،ني الصـوتاملعلق و، وعارضات األزياء، واملشاهري،نين، واملمثليالنارش ووالفنانني املتخصصني،
 األدوات و يف التأثريات الخاصة بصفة يومية، كام أنها تتوىل عمليـة تـأجري األثـاثنياملتخصصو
  .العقارات الالزمة لتصوير اإلعالنو

ا، تسعى وكاالت الدعاية إىل الحصول عىل إجابة خمسة أسئلة قبل إطالق حملتهـا ًوعموم
 :  أال وهي،الدعائية
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 ؟ما الذي مييزه و ما هو املنتج-1
 خصائص املنتجات املنافسة؟ و ما هي صفات-2
 هتاممها؟ اُ ما هي الفئة التي من املرجح أن يثري هذا املنتج -3
 لعرض اإلعالن عن ذلك املنتج؟ اإلعالم  ما هي أفضل وسائل-4
  سرتاتيجية للوصول إىل الجمهور املستهدف؟إ ما هي أفضل -5

راء متاحة للجمهور من خالل كثـري مـن قد ال تكون نتائج الدراسات االستقصائية حول الق
الصحف، ولكن أضحى التسويق مبثابة الكلمة السحرية يف العديد من الصـحف التـي تحـاول 

 . تداول هذه الصحف والحد من انخفاض معدالت رواج
ا ما يسـعون وراء ً فإنهم كثري، الصحف بتعيني املحررين يف وقتنا الحايلووعندما يقوم مالك

  .اٍّ تسويقياٍّميتلكون حس و،تعون مبهارة يف اصطياد األخبارأولئك الذين يتم
 املوقـف الناشـئ يف - العرشيـن ات القرنيتسعين يف - )Doug Underwood(وقد لخص 

والـذي قف األخالقية النموذجية الجديـدة، أسلوب النقد الالذع املوجه ملجموعة األفكار واملوا
عاملـان الدعايـة  وي يـؤمن أن األخبـار الـذ،تم نسـجه وفـق وجهـة نظـر الصـحفي التقليـدي

  . ن عن بعضهام البعضمنفصال
مـن  ،وهـو شـخص بكم يف عـامل رئـيس تحريـر إحـدى الصـحف اليوميـة الحديثـة، ًمرحبا

 ، وخطـط التسـويق، يف مطالعة الدراسات االستقصائية املتعلقة بالقراءًغارقاأن يكون ، املرجح
وقد شهدت صناعة الصـحف  .ف تخطيط امليزانيةأهدا و،املالحظات عىل التدريبات اإلداريةو

 الـذين ال ينظـرون إال تحـت أقـدامهم - ا منذ أن أصدر رؤساء التحريـرً ملحوظاليومية تحوًال
 ، أحكـامهم العفويـة غـري املدروسـة- )مـةاملهالتفاصـيل غـري  ويهتمون فقط بتوافـه األمـور(

نتباه إال بعـدما وجـه القـراء ا أهمية أو مل يولوا القراء أية و عىل األخبار- واملبنية عىل الحدس
 . خطاباتهم إىل الصحيفة

عرضـها بصـورة شـيقة  و، فيـتم التخطـيط لهـا،أما صحف اليوم املاهرة يف شـئون السـوق
توجيهـه وفـق نتـائج  و ويـتم تصـميم محتـوى الصـحيفة، يك متنح القراء ما يريدونـه؛وجذابة

  يكلة إدارة غرفة األخبار مـن جانـب مـديري وقد متت إعادة ه. الدراسات االستقصائية للقراء
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رؤيتهم ملاهيـة الصـحافة  و الذين يصعب التفريق بني التزامهم بأخالقيات التسويق،الصحيفة
)Underwood, 1993 , xii(.  

  :نشاط
 ،2008الصينية يف مـارس  اإلعالم ُيف املقابالت التي أجريت مع العاملني املحرتفني يف وسائل

 أراد أن يكتب روايـة يسـجل فيهـا التجربـة العاطفيـة التـي ميـر بهـا ،ابتحدثنا مع كاتب ش
 يقـوم ذلـك الكاتـب بكتابـة اإلعالنـاتنفسـه، الشاب الصيني يف عرصنـا الحـايل، ويف الوقـت 

 يك يـتمكن مـن دفـع ؛القصص التي تحوي تجربة بعض املنتجات يف املجالت الراقيـة امللونـةو
 وأخرى تحـوي ، الالمعهذه املجالت الراقية ذات الورقتحليل نسخة من  وقم بقراءة. اإليجار
كيـف ميكنـك . القيل والقال املتواجدة يف سوق املجالت و،لإلشاعات و،ون الراهنةئ للشًأقساما

حتياجات السوق؟ وما نوعية القصص أو املقـاالت املتعلقـة امعرفة أي املجالت تتمحور حول 
  بشكل واضح باملميزات التجارية؟ 

 تلـك التـي يـتم إذاعتهـا عـرب خـدمات  و،فات كبـرية بـني اإلعالنـات املطبوعـةختالاهناك 
 فـفـي اإلعالـنـات املطبوـعـة، . قتـصـادية للجامـهـري يف كيفـيـة تقـيـيم القيـمـة اال،الـبـث اإلذاـعـي

 عىل االشرتاكات وحسـب، أو عـىل االشـرتاكات واإلعالنـات ٍّماديااملجالت  وقد تعتمد الصحف
 ـعـادة ـمـا ـيـتم  و.ًمجاـنـا ويحـصـل املـسـتهلك ـعـىل املـنـتج ،هاالدعائـيـة أو ـعـىل الدعاـيـة وـحـد

تحديد قراء أو جمهور اإلعالنات املطبوعة وفق معدالت التوزيع والتداول، كام تقوم الرشكات 
  بقـدر املجـالت وإنتـاج الصـحف ومراجعـة عمليـات تـداول وبتقيـيم املعنية بعملية التوزيع

  rule of(  قاـعـدة تخميـنـات عاـمـةوـمـن املمـكـن أن يـشـتمل ذـلـك ـعـىل. ـمـن االـسـتقاللية
thumb( -أو مجلـة يـتم يقـرأ كـل خمسـة مـن القـراء جريـدة واحـدة  -  عىل سـبيل املثـال 
ـا، ـغرية إىل  ورشاؤـه ـحيفة ـص ـن ـص ـة ـم ـخ املطبوـع ـدد النـس ـل ـع ـخة 5،000يـص ـبوعيا نـس   ٍّأـس

ناحيـة  مـن ال-  ومـن املمكـن،الواليـات املتحـدةب يف والية فريجينيا الغربية ،)Wheeling (يف
ـة ـديها - الفنـي ـار 25،000 أن يـكـون ـل ـام . ئـق ـإن ـهـذه األرـق ـك، ـف ـادر إىل ذهـن ـد يتـب  وـكـام ـق

 ،ُقابلة للزيادة أو مرنة يف أحسن األحوال، فقد تجـري الصـحيفة بعـض األبحـاث حـول القـراء
 - نتائج هذه األبحاث وتقوم بتكوين فكرة جيدة حول قرائها، ولكن تعد التقديرات املتداولةو

ـري ـكل ـغ ـارشبـش ـذه الـصـحف-  مـب ـات يف ـه ـحاب اإلعالـن ـامل أـص ـة يف ـع ـة العمـل ـد  و. مبثاـب  ـق
   وفـق مـا - مقابل حصولها عىل مساحات إعالنية حدى الصحف املحلية تقايض أموالتحاول إ
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 مـن أن  بـدًال، يف مقابـل تكـاليف اإلنتـاج التـي أنفقتهـا- تتحمله السوق املحلية عىل األرجح
معقدة من املقاييس لفرض الرسوم عىل اإلعالنات، ومل يتم ربط القيمـة يكون لديها مجموعة 

  .اآلثار املرتتبة عليها والنقدية لإلعالنات املطبوعة يف املايض بتكنولوجيا الدراسات االستقصائية
ُتقـدم  أو ،ُالعامة التقليدية تباع للمستهلك بسعر أقل من تكلفة اإلنتـاج اإلعالم ن وسائلإ

حيـث يـدعم أصـحاب  ،التليفزيـوينمعظـم خـدمات البـث  و، البـث اإلذاعـي يف حالـةًمجانا
 مـن  قلـيًالاًاإلعالنات القراء واملستمعني واملشاهدين بفعالية، وتعترب املجلة التي تحوي عـدد

 عـىل عائـدات االشـرتاكات رئـيسنها يجب أن تعتمـد بشـكل إ حيث ٍّاإلعالنات مكلفة نسبيا؛
ٍّباإلعالنات تباع بسعر أقل نسبياك التي تكتظ ومبيعات الجرائد، يف حني أن تل ُ .  

 لـبعض 2006يف عـام   اإلعـالموتوفر الدراسة التالية فكرة شيقة حول رؤية محرتيف صناعة
بـني اإلعالنـات التـي تسـتهدف  و،قتصاديات التقليدية ملعدل قـراء الصـحف بني االتاملشكال

  . مستهلك األخبار عرب اإلنرتنت
  :دراسة حالة

 تتطـرق إىل أصـحاب اإلعالنـات و،هـذه الدراسـة مناقشـة حـول صـناعة الصـحفتتناول 
 ُ أجريـت عـىل،التي تم اقتباسها مـن مناقشـة عامـة و، اإلنرتنتمستهليك الصحف عرب شبكةو

 رشكة )SunDog( ، ويعترب موقع ).SunDog http://www.sundog.net(عىل موقعاإلنرتنت 
  . عالناتتسويقية وإعالمية جديدة متثل أصحاب اإل

  :، يقول2006 يف عام )SunDog( عىل موقع )Greg Ness( التعليق األول لـ -1
 ـصــاحب Vin Crosbie( (  ـعــن خـطــابً موـضــوعا عـنــدما رأـيــتًاـســتجبت مـتــأخرا
Borrell Associates(،اـملـــؤمتر الـعـــاملي لـصـــحف اإلعالـنـــات واـلـــذي ـتـــم إلـقـــاؤه يف  

)World Newspaper Advertising Conference(ك ألن رشكـة  وذلـ؛SunDog( مؤسسـة 
؛ يك دعمـه للصـحف ويف خطابه عن تشـجيعه )Crosbie(لقد أعرب . متثل أصحاب اإلعالنات

 وذلك ألن عائدات اإلعالنات املعروضـة عـىل ؛بشكل أرسع اإلنرتنت  عىل شبكةًتجد لها مكانا
  . تتزايد بشكل كبري اإلنرتنت شبكة
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ن إ حيـث ٍ الخطـوة سـتكون مبثابـة تحـد؛ن هـذه أ)Crosbie(عىل أية حال، فقد أوضـح 
 مبـا يقـرب ،أقل من إيرادات إعالنات الصحف النمطية اإلنرتنت عائدات اإلعالنات عىل شبكة

ملاذا يريـد صـاحب اإلعـالن أن يـدفع : ذلك سؤالبأفال يطرح . ئ مرة لكل قار100 إىل 20من 
 عـرب شـبكة ئن قـار مـئ صـحيفة مطبوعـة بـدًال مرة أكـرث يك يصـل إىل قـار100 إىل 20من 

   اإلنرتنت؟
 يف النسخة اإللكرتونية مـن  إننا منتلك اشرتاكًا،كة تسويقيةكرش وأؤمن بالصحف كمستهلك

قد أسفرت عن العديـد  اإلنرتنت نرتنت، فمن الواضح أن شبكةصحيفتنا املحلية عىل شبكة اإل
لك ، فإن األرقـام ومع ذ. قتصاديات التسويقا من وجهة نظر ،من التغيريات يف كل يشء حولنا

 - يف خطابه الذي ألقاه أمـام تجمـع عـاملي معنـي بصـناعة الصـحف )Crosbie(التي ذكرها 
النمطيـة يف مرحلـة االنتقـال إىل  اإلعـالم تعكس ذلك التحـدي الهائـل الـذي تواجهـه وسـائل

  .وأظن أن هذه األرقام ستكون مامثلة لنظائرها يف مجال صناعة املجالت .كرتويناإللالنموذج 
 إىل أن ـعـدد ـقـراء -  رـئـيس الرابـطـة العاملـيـة للـصـحف- )Gavin O’Reilly(وـقـد أـشـار 

، وتعد هذه اإلحصائية مثرية لإلعجاب، ولكن يجـب علينـا ٍّئ يومياالصحف يصل إىل مليار قار
إذا كنت  و،ا أن نتذكر أنه يف هذه اللحظة هناك مليار شخص متواجد عىل شبكة اإلنرتنتًأيض

  .)Crosbie( تأمل يف األرقام التي أشار إليهاحتاج إىل الصاحب إعالن فسأ
هـو العائـد  -حقيقة  - ال تعد تكلفة العمل ذات أهمية يف مجال التسويق، ولكن ما يهم 

إذا كانت تكلفة اجتذاب قـراء الصـحف النمطيـة في نحصل عليه مقابل االستثامر، ذالنهايئ ال
 إىل 20مبـا يقـرب مـن  ، اإلنرتنـتية عىل شبكةأكرث من تكلفة اجتذاب قراء الصحف اإللكرتون

  . فمثل هذه الفجوة يصعب التغلب عليها-  ضعف100
  :)Greg Ness( عىل )Vin Crosbie( رد -2

 هـل تتـذكر الفـارق بـني معـدالت العائـدات اإلعالنيـة:  وهـو، يطـرح نفسـههناك سؤال
كرث من أجل الوصـول إىل  مرة أ100 إىل 20عائدات املنظمة الكلية؟ ال يدفع صاحب اإلعالن و

 النسـخة اإللكرتونيـة أكرث مام يدفع للوصـول إىل قـارئ ، النسخة املطبوعة من الصحيفةئقار
  مـا ذكرتـه يف خطـايب هـو أن الصـحيفة تكسـب حـوايل . نرتنـتلنفس الصحيفة عىل شبكة اإل

ـن  ـرادات100 إىل 20ـم ـن اإلـي ـوعني ـم ـىل ـن ـة تحصــل ـع   :  أضــعاف، وأن الصــحيفة املطبوـع
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التـداول التـي تحصـل عليهـا الصـحيفة مـن األعضـاء  ويرادات املبارشة من عملية التوزيـعاإل
تـأيت  و أو من املستهلكني الذين يقومـون برشاء نسـخة واحـدة مـن الصـحيفة،، فيهانياملشرتك

تصل قيمة االشـرتاكات إىل حـوايل  و. لوجود القراءًنظرا ؛عائدات اإلعالنات بطريقة غري مبارشة
ويتوقف ذلك عىل قيمة االشـرتاك يف النسـخة ، ا لكل مستهلكٍّ دوالر سنوي600ا إىل ً دوالر250

 أو تكلفة رشائها من أكشاك بيع الصحف، بيـنام يزيـد املصـدر الثـاين ،املطبوعة من الصحيفة
ـقـيم بقـسـمة ت(ا لحـجـم الـصـحيفة ً دوالر تبـعـ400 دوالر إىل 200ـمـن ) إـيـرادات اإلعالـنـات(

ويصـل مجمـوع العائـدات ). عالنـات عـىل عائـدات التـداول والتوزيـعالعائدات اإلجاملية لإل
 ومـع ذلـك فـإن ، دوالر لكل مسـتهلك1،000 إىل اً دوالر450الكلية السنوية إىل ما يقرب من 

غـري قـادرة عـىل تقـايض رسـوم مـن  اإلنرتنـت املواقع اإللكرتونية للصحف عىل شـبكة معظم
لـذلك فهـي تعتمـد عـىل  و،)ه عائـدات التـداولما يشب(املستهلكني مقابل مطالعة الصحيفة 

عالوة عىل ذلك، فإنهم يتقاضون األموال من أجل العدد الفعـيل مـن . عائدات اإلعالنات فقط
لـيس عـىل عمليـة التـداول  و- فقـط ال غـري -  اإلنرتنـتاإلعالنات التي يتم عرضها عىل شبكة

ومـع ذلـك، فـإن . راء الصـفحة بغض النظر عن العدد الفعـيل لقـ،والتوزيع الكاملة للصحيفة
التـي  و، أي التكلفـة لكـل ألـف نسـخة،)CPMs(التكلفة اإلعالنية الفعليـة أو مـا يعـرف بــ 

ا، وبالتأكيـد ال تصـل إىل ً ال تختلـف كثـري- سواء املطبوعة أو اإللكرتونية -تتقاضاها الصحيفة 
 اإلنرتنت ىل شبكةطالع عىل النص الكامل للخطاب ع االئوميكن للقار.  ضعف100 إىل 20من 

  :عىل هذا املوقع
 http://www.digitaldeliverance.com/ MT/archives/000643.htm 

  :Greg Ness رد -3
 إن النقطة األساسية يف وجهـة نظـري . عىل التعليق والتوضيحVin Crosbieأشكرك سيد 

 ،التقليـديم  اإلعـالقتصادياتاالتي أثرتها يف كالمك، فمن الصعب عىل نفسها القضية بتتعلق 
صـاحب قـد ال يـدفع . نرتنـتإىل سـاحة شـبكة اإلفيـه أن تعمل يف الوقت الـذي يـتم نقلهـا 

 مـرة أكـرث لكـل قـارئ للصـحف النمطيـة، ولكـن مـا زال 100 إىل 20 مـا بـني ٍّاإلعالنات فعليا
 مـرة 100 إىل 20 مـن ًيحقـق أرباحـاأصحاب اإلعالنات بحاجة إىل دعم منوذج أعامل تجـاري 

  ا ملسـتهليك وسـائل اإلعـالم، فـإن تكـاليف اإلعالنـات يف الصـحف النمطيـة ووفًقـ. ئلكل قـار
   أـكـرث ـمـن - لـكـل أـلـف نـسـخة أي التكلـفـة -)CPM( ـعـىل مـسـتوى  ـمـا زاـلـت أـكـرب بكـثـري
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 . لحسـاباتناوفًقـا ، أضعاف5 إىل 2 مبا ال يقل عن من ،تكلفة اإلعالنات يف الصحف اإللكرتونية
ما يشـاهد شـخص مـا أحـد اإلعالنـات املنشـورة يف موقـع الصـحيفة باإلضافة إىل ذلك، فعنـد

 من ثم تحليل مدى فاعلية هـذا اإلعـالن و،ميكننا معرفة ذلك -  اإلنرتنتاإللكرتوين عىل شبكة
 فإننا مـا زلنـا ،Vin Crosbieوكام ذكرت من قبل سيد . نرتنتالحملة الدعائية عىل شبكة اإلو

 مـة إليصـال رسـالتك إىل بعـض الفئـات السـكانية فهـي وسـيلة عظي؛أهمية الصـحفبنؤمن 
 اً فـإن املشـهد اإلعالمـي املتغـري لـن يـدعم منوذجـ، ومـع ذلـك،اجتذاب القراء برسعة كبريةو

. ً يك يصـبح نظامـا فعـاًال؛ملدة طويلـة مرة أكرث 100 إىل 20يتوجب عليه تحقيق إيرادات من 
  .)Vin Crosbie(ا لردكم سيد ً، شكرمرة أخرى

ا فإن املعلقني اإلعالميني وغريهم يرون أننا لن نحظى بصحافة حرة ،ةوبصفة دوري  طاملا ،حقٍّ
تعتمد الصحف واملجالت عىل الدعاية للحصول عىل الدخل، ومع ذلك فال توجد أية أدلة ميكـن 

قراءة صحيفة أو مجلة خاليـة مـن اإلعالنـات، خاصـة   يفضلون، تفيد بأن غالبية القراء،ُأن تذكر
ن قراءتـه يف و يك يتمكنـوا مـن قـراءة مـا يـود؛ اإلعالنات توفر الدعم املادي الالزم تلكتإذا كان

 أن تنرش صحفها بـدون أيـة )Reader’s Digest(هذه الصحف واملجالت، وقد اعتادت صحيفة 
بـني طباعـة  وها فرصـة االختيـار بـني ارتفـاع سـعر الصـحيفةء ولكن عندما منحت قرا،إعالنات

 (هـذا وقـد تكبـدت صـحيفة . اختار القراء نرش اإلعالنات -  1955 عام اإلعالنات بالصحيفة يف 
(New York adless ،ُأو مـا تعـرف بــ  الخالية من اإلعالنـات(PM)،صـحيفة نيويـورك  وهـي 

الثانيـة، واضـطرت يف   خسارة فادحة يف السنوات التي تلـت الحـرب العامليـة-  اليسارية اليومية
إن مثـل  حيـث ؛ل العروض اليومية التي تقدمها محال املدينـةنهاية املطاف إىل نرش األخبار حو

 لوالية )The Day Book(وتعد صحيفة .  قد افتقدها قراء الصحيفة بدرجة كبريةهذه العروض
 من تحقيـق النجـاح، - بشكل كبري  - شيكاغو إحدى الصحف الخالية من اإلعالنات التي اقرتبت 

، وقـد تـم )baron(الصـحفي األمـرييك  (E.W. Scripps)ِيتم متويل هذه الصحيفة مـن قبـل و
آه، يك : "يف خطابـه قـائًال) E.W. Scripps (وقد أشـار .1917 ى حت1911نرشها يف الفرتة ما بني 

 أصـحاب اإلعالنـات )counter-jumping crowd(أمتكن من التعبري بحرية عن رأيي بخصوص 
 .E.W(قـد أراد  و."تكسب من ذلـك عىل بيع أفكاري والً، ويك أصبح قادرايف الصحف املطبوعة

Scripps ( بنـاء جيـل جديـد مـن و عن طريق تأسـيس،من أكرب املتربعني املشهورين"أن يصبح   
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الذي يفتقر إىل (الرتفيه السيايس  و ليس الصحف التي تتمتع باستقاللية عن السياسة،الصحف
تمتـع باالسـتقاللية عـن لكـن تلـك التـي ت و،ًكـام كـان الوضـع قـدميا) القيمة الفنية والرتبوية

 ستظل خالية من ، ويف الوقت الذي ستكون فيه الصحف مؤسسات تجارية،أصحاب اإلعالنات
ولكـن مل .  وال ترعى اآلداب العامة، بالنوعيةى التي ال تعن،أحط أنواع التجارة الربحية املحضة

زيـع  وعـىل الـرغم مـن معـدالت تـداول وتو، تحقيق هذا الطمـوح)E.W. Scripps(يستطع 
ما زالـت تتزايـد حتـى حـدوث ارتفـاع األسـعار خـالل الحـرب  - (The Day Book) صحيفة
ً، ومل تحقق الصحيفة بعد ذلـك نجاحـا  والتي تسببت يف تدهور كبري للصحيفة،األوىل العاملية

  .(Knight, 1964) ٍّاقتصاديا
اسـة  در يف)Vin Cosbie ( و)Greg Ness( مـن قدم ذلـك الحـوار املقتضـب بـني كـلُوي

ً ملخـصـا جـيـدا- الحاـلـة املـشـار إليـهـا آنفًــا ـيـيم القيـمـة  ـلـبعض القـضـايا املرتبـطـة بعملـيـة تقً
إن . الجديـدة اإلعالميـة  يف مقابـل البيئـات،أو قراء الصحف النمطيـة/ واالقتصادية للجامهري

تكلفـة  و،القيمة املادية لإلعالنـات وثيقـة الصـلة بعمليـة تحديـد رشائـح الجامهـري املناسـبة
لإلعالنات املعتمدة ) طرق قياس(وتختلف املقاييس النمطية . صول إىل مثل هذه الجامهريالو

  عن املقاييس الجديـدة املسـتخدمة يف عمليـة قيـاس جمهـور شـبكة،عىل الصحف املطبوعة
ـمـا الـسـبب وراء اـسـتعداد ـصـاحب :  نفـسـه الطرـيـق لـطـرح الـسـؤالNess، وميـهـد اإلنرتـنـت

) مطبوعـة(ية  لصحيفة منطئ يك يصل إىل قار؛ مرة أكرث100ىل  إ20اإلعالنات لدفع حوايل من 
    عرب شبكة اإلنرتنت؟ئ من قاربدًال

 ratings: تقييامت القراء
ـات يف الـبـث اإلذاـعـي  ـة لإلعالـن ـرتبط القيـمـة النقدـي ـاـت ـا ا وثيقًــً ارتباـطـ،ًحالـي ا بتكنولوجـي

مريكـيــة وـقــد تأسـســت الرشـكــة األ. بتـقــديرات حـجــم الجامـهــري و،الدراـســات املـســحية
)ACNielsen( بهدف قياس معدل املستمعني إىل الراديـو، ؛ 1923 يف الواليات املتحدة يف عام

 أضـحت رشكـة 1950 يف عـام )CE Hooper (افسـة لهـانوبعد قيام الرشكة برشاء الرشكـة امل
)ACNielsen (يف  التليفزيـون املسيطر عـىل قيـاس معـدالت مشـاهدة رئيسهي املتحكم ال

 متحـور حـول تفقـد أرفـف ،ا من أعامل الرشكةًا كبريًحدة، عىل الرغم من أن جزءالواليات املت
وكانـت رشكـة . ئهـا بهدف قياس معـدل مبيعـات منتجـات عمال؛املحال التجارية والصيدليات

)ACNielsen(،ـدة يف ـهـذا املـجـال ـعـىل مـسـتوى الـعـامل ـة راـئ    يف )Nielsen(اـسـتثمر  و رشـك
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والـذي ، )Audimeter(ُ يف جهاز القياس الذي يعـرف بــ اديو،الرأيام ازدهار استخدام أجهزة 
ظهور جهـاز بتطورت هذه التقنية  و.تستقبل البث اإلذاعيتم تصميمه لقياس املحطات التي 

)television Audimeter( التليفزيون الخاص بأجهزة )والتي تـم ،)أو وحدة قياس األشخاص 
ال النبضات الكهربائية من جميع أنحاء الواليات تثبيتها يف أكرث من ألف منزل، واملصممة إلرس

وقـد قـام قسـم .  يف واليـة فلوريـدا،)Dunedin(يف مدينـة  )Nielsen(املتحدة إىل كمبيـوتر 
 ، مـن أجهـزة القيـاسٍّيوميـا بجمـع البيانـات )ACNielsen(يف رشكـة  اإلعـالم أبحاث وسـائل

الوكـاالت  و،مـوردي الربنـامج و،يـةالتليفزيون ثـم إرسـالها إىل الشـبكات ،إحصائها وتصـنيفهاو
وهكذا تقوم الشبكات بإرسـال رسـائل إىل . أصحاب اإلعالنات يف جميع أنحاء البالد و،اإلعالنية

 ويف املقابل أرسـلت الجامهـري ، بقياس الجامهري)Neilsen( لقد قام .الجمهور يف شكل برامج
ـ ـزة)Neilsen( إىل اردودـه ـرب أجـه ـرد)Audimeters(  ـع ـر اـل ـألرس  ، ويظـه ـة ـل  النـسـبة املئوـي

 تم ضبطها الستقبال إرسال برنامج معني يف وقت محدد ،فزيونيالتي متتلك أجهزة تلاملعيشية 
 يتم ربطها يف وقت الحق بالبيانـات التـي ،أخرىدميوجرافية من اليوم، هذا إىل جانب بيانات 

، وأصـبحت )Audimeter(تم جمعها بواسطة العىص السحرية للمحال التجاريـة، أي أجهـزة 
  . أصحاب اإلعالنات ويف صناعة اإلعالنىمثل هذه املعلومات ذات قيمة كربى لد

ات املنزليـة التليفزيونـاهدة قياس معدالت مشل )People meters( ويتم استخدام أجهزة
يقوم بتسـجيل مشـاهدة  و،التليفزيونُ، وهو عبارة عن صندوق يوضع فوق سطح جهاز ًحاليا

 مـرة أخـرى، )Neilsen(يون، ثم يـتم إعـادة إرسـال هـذه املعلومـات إىل فزيأفراد األرسة للتل
ويـتم بيـع نتـائج تقيـيامت مشـاهدة . ومتتد فرتة عمل الجهـاز لتشـمل كـل دقيقـة يف اليـوم

عن طريق الرشكات املعنية بأبحاث الجامهري ألصحاب اإلعالنات وواضعي خطـط  التليفزيون
وهو عبارة ، )syndicated research( ث املشرتكةوغريهم، ويسمى ذلك بالبحو اإلعالم وسائل

 التي أجريت مـن أجـل تحسـني كفـاءة ؛عن شكل من البحوث املتخصصة يف بحوث التسويق
فزيونية مبفردها تحمل نفقات إجراء مثل هذا البحـث يمحطة تل وال تستطيع. صناعة اإلعالن

 هذا البحث لكثري من  قامت النقابة بتخفيض تكاليفولذلكحول جامهريها بصفة مستمرة، 
ـالم ـناعة اإلـع ـرة ـص ـات يف داـئ ـنظامت والهيـئ ـات . اـمل ـدى املحـط ـوم إـح ـد تـق ـك، فـق ـع ذـل وـم

   وهو بحـث يـتم ،)customized research( البحث املخصصُ بإجراء ما يعرف بـ،يةالتليفزيون
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تتعـدى فوائـد  و.التطـوير و التـي مـا زالـت قيـد العمـل،امج املحليـةربه حول إحدى الؤإجرا
)syndicated research ( يتـيح وجـود و.قتصـاديات التكلفـةالتمتد إىل ما أبعد مـن نطـاق 

 إىل جانـب تـوافر طـابع االسـتقاللية الـذي تتمتـع بـه نتـائج مثـل هـذه - طرف ثالث محايد
  فإذا قام العاملون يف وسـائلاإلذاعي التنافيس، متكافئة يف مجال التخطيط اً فرص- التقييامت

األخـرى، فمـن  اإلعالم املعلومات املتعلقة بجمهورهم عىل منافسيهم يف وسائلبإخفاء اإلعالم 
شأن ذلك أن يصعب عىل أصحاب اإلعالنات االعتامد عىل صحة هذه األرقام الخاصـة بإذاعـة 

ـالغ الـعـاملون يف وـسـائل ـا، فـمـن املمـكـن أن يـب ـائج  ، اإلـعـالمبعينـه أو يـحـاولون تزيـيـف النـت
ية أو التليفزيونت الطرف الثالث، فسنجد أن بعض املحطات حتى مع وجود تقييام. لصالحهم

  . اإلذاعات األخرى تشكو من النتائج، وال سيام إذا تراجعت مكانتهم يف التصنيف
ِية بعد إجراء دراسة مسحية مـن قبـل إحـدى الرشكـات التليفزيونويتم اختيار هذه األرس 

بعاد السكانية يف البالد، ومتثل األساس املعنية بأبحاث الجامهري، وتشمل هذه الدراسة كافة األ
 )panels(وتتألف هذه اللوحات . إحصايئ لألرس املشاركة يف لوحات البيانات والختيار عشوايئ

ويعرض الشكل رقـم .  بعد ذلك متثيل املاليني من األرس األخرىيتممن آالف األرس املعيشية، و
يف بلـدان مختلفـة، وتعتـرب األرقـام التـي  ميكنهـا العمـل ، للوحات بيانات مختلفةمثاًال 4 .12

ن األحجام الفعلية ملثل هـذه اللوحـات تتفـاوت إ حيث ؛يقدمها الكتاب تقريبية إىل حد كبري
مل تصل أعـداد لوحـات البيانـات إىل مئـات اآلالف ألسـباب و. بشكل طفيف مع مرور الوقت

حتامليـة ا هنـاك ل إننظريـة تقـو وهنـاك ، نفسه ألسباب عملية يف الوقتوبالطبع، إحصائية
ية التي يقع ليفزيونالتتكون لوحات البيانات  ووجود مستويات من الخطأ أثناء أخذ العينات،

 Pay(وتستخدم قنوات  %. 5 حوايل ، مع وجود نسبة خطأ،االختيار عليها عىل املستوى األمثل
TV(، ـون أو ـر التليفزـي ـدفوع األـج ـرى- ـم ـي األـخ ـرتاكاتها يف-  ـه ـات اـش ـد بياـن ـع  قواـع  جـم

  . املعلومات حول جمهورها، وعىل لوحات البيانات النمطية املنافسة لها
  رشاـكـة  2008لـتـوفري ـخـدمات األـقـامر الـصـناعية يف ـعـام  (Direc TV) عـقـدت رشـكـة

 بهـدف إنشـاء لجنـة تضـم حـوايل ؛املتخصصـة يف عمليـة قيـاس الجامهـري، TNS) (مع رشكة
يف أسـرتاليا  (Foxtel) يـنام قامـت رشكـةب.  مليـون عميـل لـديها16 ضـمن  مشـارك 100000

  ، - (Pay TV) مـدفوع األجـر التليفزيـوناإلقليميـة لتقـديم خـدمات  (Austar) ومجموعـة
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  لرؤية املجموعـة وفًقا- والذي من شأنه،  (AMS)إلعالن عن إطالقل؛  (MCN)باالشرتاك مع
وحـة بيانـات مكونـة مـن تكون أكرب نظام قياس يف أسرتاليا، والذي سيوفر عرض نتـائج لأن  -

  . (Bodey, 2008) يف هذه الخدمةمنزل أسرتايل مشرتك  10000
 -  أنظمة لقياس تقييامت الجامهـريمسبًقا التي كانت تفتقر - تستخدم كثري من البلدانو

 أو تخطط السـتخدامها، ويعتـرب أصـحاب اإلعالنـات عـىل الصـعيدين ،اآلن مثل هذه األنظمة
 ألنهـم يـدفعون مئـات ًنظـرا ؛السوق الطبيعية لتقييامت املشـاهدين مبثابة ،الوطني والدويل

مئات اآلالف األخرى من أجل إدراج هذا اإلعـالن يف  و،اآلالف من الدوالرات يف اإلعالن الواحد
 - وتسهم هذه التقديرات يف تحديد مصري العديد من الربامج. يةالتليفزيونفاصل أحد الربامج 

سيئة، مبعنى أن جمهورهـا لـيس لديـه بدميوجرافية نها تتمتع إلقول تلك الربامج التي ميكننا ا
  . بأن يتم استبعادها من القرارات يف عملية إعداد الربامج- قوة رشائية كبرية

 ،وقد تم تكوين العديد من االفرتاضات يف عملية التخطيط اإلعالمي حول حجـم الجمهـور
إن .  يك يصـل إىل الجمهـور؛ان إىل إعادة بثهحول احتياج اإلعالن يف كثري من األحي و،التأليفو

تـؤثر بشـدة نفسه، إذاعة حرة، لكنها يف الوقت  واٍّ حرًفزيونايمن شأنها أن متنحنا تلاإلعالنات 
عىل املحتوى الذي يصلنا، فعىل سبيل املثال، فإنها تولد لدى الصحفيني الذين يعملون يف هذا 

لقـد . إىل فقدان الوعي بالرقابة الذاتية - ب األحيانيف أغل -تؤدي التي  و،ا بالسوقًاملجال وعي
أهمية األعـامل، فقـد  والعامة نحو مزايا الرأساملية اإلعالم أثرت اإلعالنات يف توجهات وسائل

تقوم بتحديـد الـربامج التـي  وية،التليفزيونأحكمت اإلعالنات سيطرتها عىل الربامج اإلذاعية و
ييامت، كام أنها قد تركت بصامتها الواضحة عىل عمليـة يستحق مؤدوها البقاء يف معركة التق

  . ترتيب الربامج املعروضة كذلك و،أوقات بثها و،اختيار الربامج
  :تعريف

)Exposure( ،كم هو مقياس لتقدير تقييامت الجامهري، أي  :رف مبعدل التعرضُع أو ما ي
  نامج؟؟ وكم كانت مدة مشاهدته لهذا الربمن الجامهري شاهد أحد الربامج

عالنـات رب قيـاس معـدل تعـرض الجامهـري للـربامج أو اإلُعتايف مجال البث اإلذاعي، طاملا 
  اتخـاذ القـرارات بشـأن بيـع ورشاء املسـاحات اإلعالنيـة يف  مبثابة العامـل األسـايس يف عمليـة
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للـربامج  هل تعرض الجمهـور. )Exposure( ببساطة ننا تسميتهميك - الفضائية اإلعالم وسائل
  اإلعالنات؟  وو اإلعالن؟ وكم املدة التي تعرضوا فيها لهذه الربامجأ

 (Advertising Research Foundation)قامـت لجنـة تابعـة ملؤسسـة بحـوث اإلعـالن
"ARF" برئاسة الدكتور )Dr Seymour Banks( -يف  اإلعـالم  مدير قطاع األبحـاث يف مجـال

)Leo Burnett(بابتكار منوذج لتقييم وسائل - اًن أربعني عام يف الواليات املتحدة منذ أكرث م 
  :عالم، وقد تم تقسيم عمل هذا النموذج عىل ست مراحل اإل

 . اإلعالم أداة توزيع اإلعالنات عىل وسائل-1
 . تعرض الجمهور لهذه الوسيلة-2
  . تعرض الجمهور إلعالن معني يف هذه الوسيلة-3
 .  اإلعالن التصور الذي كونه أفراد الجمهور حول هذا-4
 . إيصال الرسالة اإلعالنية للجمهور-5
  .  بشأن ما إذا كان الجمهور سيشرتي هذا املنتج املعلن عنه أم ال، القرار النهايئ-6

تهـدف إىل ؛ )ARF(وقد كانت هناك عدة محاوالت من جانـب مؤسسـة بحـوث اإلعـالن 
عـرض مبثابـة العـنرص ، ولكن ما زال يعتـرب معـدل الت)Phelps, 1989(تحديث هذا النموذج 

 وقـد تـم توجيـه قـدر. األسايس يف عملية اتخاذ القرارات حول البيع والرشاء يف عامل اإلعالنات
تعزيز معدل تعرض الجامهـري لهـذه  و نحو زيادة،من الجهد املبذول يف الدعاية الحديثة كبري

 ، اإلعـالم وسـائل العدد األمثل من الجامهري للرسائل اإلعالنية عـربةشاهدم لضامن ؛اإلعالنات
تحديات لقياس معـدل تقدم الجديدة  اإلعالمية  ولكن البيئة،ضمن جدول التخطيط اإلعالمي

  . ما سيتم اعتباره مبثابة عملة مناذج األعامل الجديدة و،)exposure(التعرض 
  :تلخيص
   التـي ميكننـا وـصـفها بأنهـا مـسـتقرة ،النمطيـة عـىل الجامـهـري اإلـعـالم قتصـادياتاترتكـز 

يـتم متويـل . ا ومحددة، خاصة تلك الجامهري التي سوف تشرتي املنتجـات املعلـن عنهـاٍّبينس
 الصحف واملجـالت املطبوعـة التقليديـة عـن طريـق االشـرتاكات، أو عـن طريـق االشـرتاكات

وتحدد قيمـة اإلعـالن يف هـذه . إيرادات اإلعالنات، أو عن طريق عائدات اإلعالنات وحسبو
   ،)Audited circulations (مشــاركات املســتمعنيعــة وفــق الصــحف واملجــالت املطبو
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 ففي عامل اإلعالنات ترتبط تكنولوجيا الدراسات ،ومن جهة أخرى. التقديرات السكانية للقراءو
وتعـد تقيـيامت املشـاهدين مبثابـة العملـة ألصـحاب . ا بقيمـة اإلعـالنا وثيًقـًاملسحية ارتباط

  . لقة برشاء املساحات اإلعالنية عىل وسائل اإلعالم يك يتخذوا القرارات املتع؛اإلعالنات
  :الجديد اإلعالم قتصادياتا 

عـىل االفرتاضـات  -بشـكل كبـري  -الحاليـة  اإلعالميـة  يف البئيةئيؤثر عنرص التفاعل الناش
 عـالن،مفهوم الوصول إىل الجامهـري يف مجـال اإل و وترية تكرار اإلعالن؛النمطية حول مفهومي

 عـىل ،الوصـول إىل الجامهـري يف القـاموس اإلعالمـي وهـومي وتـرية التكـرارينطوي معنى مفو
تقديرات حول عدد املرات التي يتم فيها تكرار الرسالة اإلعالنية عىل نطاق واسـع، وكيـف أن 

لة رسـاهذه الرسالة اإلعالنية تحتاج إىل تكرار تعرض ومشاهدة الجامهري لهـا قبـل أن تصـبح 
يتجنب محاوالت  ويك يتجاوز؛ الجديدة الفرصة للجمهور اإلعالم وتتيح وسائط. فعالة وناجحة

 time-shifting  (فـمـن املمـكـن أن يـسـتخدم الـنـاس. ـعـرض إعالـنـاتهمأـصـحاب اإلعالـنـات 
technology( - يف التهرب من - مثل مسجل الفيديو الشخيص ، تكنولوجيا تحويل الوقت:يأ 

  . عىل شبكة اإلنرتنت)Pop-ups(  فذ املنبثقة أو الحد من ظهورها يف النوا،مشاهدة اإلعالنات
 مـن إضفاء قـدر و عىل تخصيصة لقد أضحت الجامهري يف مثل هذه البيئة الجديدة قادر

 وبـذلك ميكننـا تسـمية هـذا ،ا لتفضيالتهم الشخصيةوفًق ، اإلعالمالخصوصية عىل أحد وسائل
، ومثـل نفسـهمخـاص أل أو منتجـي محتـوى ،)prosumers (النوع الجديد من املستهلكني بـ

لن يرضوا مبجرد مشاهدة  و،هؤالء املشاهدين املتميزين سوف يبحثون عن محتوى خاص بهم
 mass(املتاحـة للجامهـري العريضـة  اإلعالميـة ه يف الوسـائط يتم تكـرار،لهممحتوى مصمم 

medium( . م  الفرصـة أمـا- التفـاعيل التليفزيـون و اإلنرتنـت مثـل- تتيح البيئات التفاعليـة
تبدو محاوالت أصـحاب اإلعالنـات  و ملعرفة املزيد واملزيد حول املواضيع املتعلقة بهم،؛الناس

 إذا مل يكن هناك ، ذات معنى-  ثانية فقط30لكسب فرص تعرض جامهريهم لإلعالنات ملدة 
هنـاك عـدة أسـباب أدت إىل  و.دوافـع لرشاء املنتجـات املعلـن عنهـا، وجمهور كبري مبا يكفي

  :، منها من هذه األسباب بتجنب اإلعالناتال يتعلق أي و،الجامهري ةئ تفتيت وتجزالتحول إىل
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 :)Conduit multiplication( زيادة عدد قنوات البث اإلذاعي* 
شهد عرصنا الحايل ظهور عدد متزايد من القنوات املتاحة للجامهري الحديثة، باإلضـافة إىل 

 الجديدة، وقد تسببت زيادة عـدد قنـوات البـث )free-to-air(شبكات البث املجاين املشفر 
ن مبزيـد و حيـث يتمتـع املشـاهد، جمهور املشاهدينمناإلذاعي يف إضعاف حصة الشبكات 

 من الخيارات املتاحة أمامهم مثل هذه القنوات الجديدة، وبذلك أضحى لفت انتباه الجمهور
  .مهمة أكرث صعوبة إىل حد كبري

  :)Audience fragmentation( تجزئة الجمهور* 
 الحصول عىل رشيحة عريضة من الجامهري يف مثل هـذه السـوق ٍّأضحى من الصعب جدا

متاحـة  ، اإلنرتنتاملواقع اإللكرتونية عىل شبكة واملجزأة، بينام أصبح هناك املزيد من القنوات
 ؛بصورة أكرث أمام الجامهري العريضة، إىل جانب ظهور نوعية جديدة من الجامهري املتخصصة

  .لذلك فإن حجم أسواق الجامهري يأخذ يف االنكامشو
نيـل اهـتامم وانتبـاه لظهـرت مطالـب جديـدة : فزيـوني ظهور استخدامات جديدة للتل*

 ونتيجـة -  إىل محطـات األلعـابووصـوًال ، من ظهور أقراص الفيـديو الرقميـةًبدءا - املشاهد
هناك اتجاهات معاكسة، فظهور .  التليفزيونلذلك مل يتبق الكثري من الوقت املتاح ملشاهدة 

يف املنـزل  التليفزيـون يؤدي إىل وجود املزيد من أجهزة -  عىل سبيل املثال- محطات األلعاب
 . طفال مع وجود أحدهم يف غرفة نوم األ،الواحد
 ):Ambience( املزاج العام* 

د يقـوم  كام حدث مع الراديو، فنجد املشاه،لدى املشاهدين التليفزيون لقد خفت نجم 
نتباه أثنـاء  وبالتايل يؤدي ذلك إىل قلة اال،التليفزيونبالعديد من املهام األخرى أثناء مشاهدة 

  .مشاهدة اإلعالنات
 : تاليش واضمحالل املقاييس    -

تنبع عدم كفاءة تقييامت الجامهـري  وإن اإلميان يف قوة عدد املشاهدين آخذة يف التاليش،
 ال تشكل ، مجرد املعلومات حول معدل تعرض الجامهري لإلعالناتألن ،يف هذا املناخ التفاعيل

 . كافة املعلومات التي يحتاجها صاحب اإلعالن
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  ):below-the-line advertising(  الخط اإلعالين التحول إىل أدىن  -
 هناك اتجاه نحو إضفاء املزيد من الشعور باملسئولية بخصوص قضاء الوقت أمام وسـائل 

أن يكـون  و، أو إىل املسـتهلكني،غب أصحاب اإلعالنات يف الوصـول إىل جمهـورهمير واإلعالم،
  . وليس فقط أن يتعرض الجمهور لإلعالن،اإلعالن فعاًال

 :  يف هذه البيئة اإلعالميةه قيمت)Exposure( يفقد التعرض *
ي ال  التـ- مثل تلك التي يتم بثها أثناء عرض مباراة السوبر بول ،معدل التعرض لإلعالنات

مـن حيـث  -بشـكل كبـري  - سـوف يـزداد - تزال تصل إىل الرشيحة العريضـة مـن الجامهـري
وترتفـع قيمـة هـذه اإلعالنـات . اتالسبب وراء ذلك هو قلة عدد مثل هذه اإلعالنـ و؛القيمة

 يك يصلوا ؛ والتي ال يقدر عىل تحمل تكلفتها سوى فئة قليلة من أثرياء املعلنني،باهظة الثمن
 من - ولكن كيف يتمكن غريهم.  إىل هذه الرشيحة الكبرية والعريضة من الجامهريبإعالناتهم

جـذب و،  أو الجمهـور، مـن الوصـول إىل املسـتهلكني- ً اإلعالنات الرشعيني، األقل ثراءأصحاب
  .)See also Balnaves and Varan, 2002( الجديدة؟ اإلعالمية انتباههم يف مثل هذه البيئة

 :ن االتجاهات ملعالجة مثل هذه القضايا وقد ظهرت العديد م
 . لقياس األداء اإلعالمي يف أي وقت يف أي مكان؛)A2/M2(  استخدام-1
يوتـيــوب و، )Facebook( مـثــل ـفــيس ـبــوك - االجتامعـيــة اإلعالمـيــة واـقــعاملرشاء  -2

)YouTube( -من املشاهدينً ضخاماً والتي تخدم عدد . 
    . أي املشاركة يف الخلق واإلبداع؛إنشاء وبيع املحتوى التعاون املبارش مع الجامهري يف -3

  :)A2/M2(لكل زمان ومكان  اإلعالمية أجهزة القياس
تعد إحدى طرق االلتفاف حول قياس معـدل تعـرض الجامهـري يف واحـدة أو اثنتـني مـن 

اسـتخدمت  2007هو قياس كل ما يقوم به الجمهور عىل اإلطـالق، ففـي عـام  ، اإلعالموسائل
ـة  ـالجامهري)Nielsen(رشـك ـة ـب ـاث املتعلـق   لوصــف ؛ )A2/M2(  مصــطلح، املختصــة باألبـح
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والهـدف مـن هـذه . يف كـل زمـان وعمليـة قيـاس يف كـل وقـت، وهي سرتاتيجيتها الجديدةإ
 مـن ً، بدءاها معلومات حول كل يشءءسرتاتيجية هو أن تطلب الرشكة من هذه األرس إعطااإل

إىل اـسـتخدامهم للـهـاتف املحـمـول ـعـىل ـمـدار األرـبـع  ووـصـوًال ، اإلنرتـنـتتـصـفحهم لـشـبكة
 مـةخصوصـية املهقضايا ال )Nielsen(تضع رشكة  و.ا طوال أيام األسبوعٍّن ساعة يومييعرشالو

 كبـري نـواب رئـيس إدارة املنتجـات - )Scott Springer(، ذكـر 2008، ففي عـام يف اعتباراتها
 مـام يسـفر ؛ عىل قدر أكرب مـن العدوانيـة تنطوي، أن مثل هذه األنشطة املتعددة- اإلعالمية

 الـذي تسـعى ويعـد الحلـم األكـرب. لها تحول دون تقبل الناس ،عن خلق حواجز نفسية أعىل
 هو أن نكون قادرين عىل قياس كـل يشء يف الكـون، ورمبـا يفتقـر ،هذه البحوث إىل تحقيقه

  .)Story, 2008(ذلك الحلم لقدر من الواقعية 
 راديـو،الوللتليفزيون حول معدل تعرض الجامهري  -عادة  -هدين رات املشامتحورت تقدي

 ،كذلك، وال يزال نظام التقييم الجديد يف مرحلته التجريبيـة اإلنرتنت ويف اآلونة األخرية لشبكة
.  والتي تقوم برصد األنشطة املتعـددة للجمهـور ذاتـه،)Nielsen(يشمل رشكات مثل رشكة و

 تضـم ،بيانـات لوحـة )Nielsen) 17 متلـك رشكـة - ملثـال عـىل سـبيل ا- ويف الوقت الحـارض
 وضـححيـاتهم، ويمـن  أو عـدة جوانـب ،األشخاص الذين يوافقـون عـىل رصـد جانـب واحـد

،  حيـث يغطـي الواليـات املتحـدة؛ مدى اتساع الرقعة التي يغطيها هذا الرصد3 .12الجدول 
 عـىل - لوحـة البيانـاتة يف وميكن أن تشارك كل أرس. يتم تطبيقه عىل الصعيد الدويل كذلكو

وتبقى هوياتهم قيد الرسية، ويتلقى أعضاء هذه اللوحـات حـوافز ،  ملدة عامني- سبيل املثال
  مساعدة املجتمـع- شاركة عن املفضًالمادية متواضعة يف مقابل ذلك، ولكن املصلحة العامة 

  . كذلكًا معترباًيعد عنرص -
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Table 12.3 N ielsen panels  

Location 
Households in 

panel 
Year 

 

us 14,000 1987 National Peoplemeter 

us 
600-800 in 13 

markets 
2002 

Local Peoplemeter 

us 21,000 1959 Set Metered Markets 

 
  (Electronic boxes that track viewing but information 

about the view is in a diary) 
us 270 1994 Hispanic People Meter Supplement 

us 

4,700 2008 Out of Home 
(Measu res TV viewing at work, bars, airpom; and so on, 
using sounds 
from the programmes that are recorded automatically by 
special 
mobile phones) 

27 countries 135,000 1988 Homescan Global (Purchasing behaviour) 
us 125,000 1988 Homescan US consumers 
US/Latin 
America 

2,500 2007 
Homescan Hispanic 

us 
50,000 2005 FAN Links (Cross-references Homescan with their fan 

interests) 

us 
5,000 2006 Project Apollo (Multimedia consumption and purchasing 

- now cancelled) 

us 
12,000 

Booksellers 
2001 

Nielsen BookScan (US book industry data) 

Global 500,000 2000 Your Voice (Online community for opinions) 

us 
20,000 Mobile 

bills 
2005 

Nielsen Mobile Bill Panel (Activity on mobiles) 

us 
30,000 2007 Hey! Nielsen {Website where users rate TV shows, movies, 

and so on) 
US and 9 other 
countries 

475,000 1997 NetView Panel and MegaPanel (Offline and online 
audience and market research) 

Global 173,000 1999 Pine Cone Research (Product and concept surveys) 

us 
1,000 2008 The Hub (Former members of other panels who allow 

Nielsen to track them) 

 ،) (roject Apollo  بإلـغـاء مرشوع أبوـلـو2008 يف ـعـام )Nielsen(وـقـد قاـمـت رشـكـة 
 أرسة مــع الرادـيــو 5000 وســلوكيات تعامــل ،يرصــد هــذا املرشوع املعــدالت الرشائيــةو
ـونو ـذا املرشوع . التليفزـي ـتطاع ـه ـد اـس ـ -وـق ـرتاك ـم ـاف ا - Arbitronع مرشوع باالـش   كتـش
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 وأنه مـن غـري الـراجح أن ،حقيقة أن العمالء قد وجدوا أن تكلفة رشاء البيانات مرتفع للغاية
 .  خاصة مع تنامي أعداد األمور التي يتم رصدها؛ املرشوع الجديدايشارك الناس يف هذ

بالفعـل ) Nielsen( فقـد امتلكـت رشكـة - 3 .12 كام يوضح الجدول رقم - عىل أية حال
سـلوك  و اإلعـالمالتي تغطي مختلف جوانـب وسـائل ،مجموعة من لوحات البيانات املختلفة

 125000والتـي تضـم ، (Homescan) لوحة بيانات الواليات املتحـدة املستهلكني، مبا يف ذلك
  .شخص

 هي الرشكة الوحيدة املتخصصة يف قياس تقييامت الجامهري يف )Nielsen(وال تعترب رشكة 
املعلومـات حـول  مختلفـة مـن اًأنواع )TNS(اليات املتحدة أو يف العامل، حيث توفر رشكة الو

. األقـامر الصـناعيةو، )DirecTV( لتفضيالت مشـرتيك تقديم موجز مثل - تقييامت الجامهري
 بيـنام تنافسـت ،حول تقيـيم املواقـع )Nielsen( مع رشكة )comScore(وقد تنافست رشكة 

  .عىل تعقب مكاملات الهاتف املحمول )Nielsen( رشكة مع )M:Metrics(رشكة 
أو حتى عملة  ، اإلعالم يغطي كافة وسائل،ومل يتم التوصل بعد إىل جهاز قياس متفق عليه
  اإلعـالم من أجل تغطيـة جميـع وسـائط؛ِواحدة ميكن استخدامها من قبل أصحاب اإلعالنات

 بخصـوص ، تغيريات هائلة قيد التنفيـذ فإن هناك- كام ترونو - عىل أية حال. سلوك الرشاءو
الرشكـات األخـرى يف الحصـول عليهـا حـول  وكمية املعلومات التي يرغب أصحاب اإلعالنـات

 ، مختلفة لجمع املعلوماتًااملستهلكني، بينام تستكشف رشكات قياس تقييامت الجامهري طرق
كيفيـة  )Google(  مثـل رشكـة، يف الوقت الذي تبحث فيه رشكات،دون التخيل عن املشاركني

  .رشاء رشيحة عريضة من الجامهري يف سوق الجامهري املجزأ
  :بداع املشرتكاإل و)Google(إعالنات 

ـة  ـت رشـك ـة) Google(جوجــل قاـم ـوببرشاء رشـك ـام )YouTube(  يوتـي  يف 2006 يف ـع
، وبحلول 2005يف فرباير عام  )YouTube(  يوتيوب، وتم إطالق موقع دوالر مليار1.65مقابل

 )YouTube(  يوتيـوب وصل عدد مقاطع الفيديو التي يتم مشـاهدتها عـرب موقـع2006 عام
وقـد حولـت هـذه .  للموقـعٍّياشـهر  مليون زائـر72أكرث من  و، مليون فيديو100إىل أكرث من 

إىل أثرياء، لكـن السـؤال هنـا هـو كيـف  )YouTube(  يوتيوبالصفقة املالكني الجدد ملوقع
ـة  ـع ـمـن )Google(جوـجـل متكـنـت رشـك ـل ـهـذه املكاـسـب ـمـن موـق ـق مـث ـوب تحقـي    يوتـي
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)YouTube( مـن -  حتـى وقـت كتابـة هـذا الكتـاب- يف الحقيقة مل تـتمكن الرشكـة بعـد؟ 
 ! تحقيق ذلك

  والتـي تصـل إىل- )Google( جوجـل إن مصدر غالبية اإليرادات التي تحصل عليها رشكة
 بجوار نتـائج البحـث التـي يـتم عرضـها  هو اإلعالنات الصغرية التي تراها-  مليار دوالر16.6

لكن تسعى الرشكة يف خططها املستقبلية إىل بيـع اإلعالنـات  و،)Google(جوجل  عىل موقع 
مل تكـن األمـوال  و.ُالتي تعرض يف مقاطع الفيديو عرب املواقع اإللكرتونية عىل شـبكة اإلنرتنـت

 ُ تعرض يف مقاطع الفيديو عىل شـبكةالتي يتم إنفاقها يف الواليات املتحدة عىل اإلعالنات التي
ن مليـار دوالر يـ باملقارنـة مـع العرش،سوى خطوة أوىل عىل الطريـق - 2008يف عام اإلنرتنت 

جوجـل ا، لقـد اسـتغلت رشكـة ًعمومـ . اإلنرتنـتالتي تم إنفاقها عـىل اإلعالنـات عـىل شـبكة
)Google( يوتيوبها ملوقعئرشاب ) YouTube( -واقع الفيـديو عـىل  االزدهار الذي شهدته م

كـام أنهـا بـدأت يف رشاء الرشكـات . )YouTube(يوتيـوب ي بـدأه موقـع ذال ، اإلنرتنتشبكة
 يف ؛ أـمـًالبـيـوترم مختلـفـة ـمـن الـخـدمات اإلعالنـيـة أو ـبـرامج الكاًالـصـغرية الـتـي تـقـدم أنواـعـ

  .استخدامها يف بيئة مقاطع الفيديو عىل اإلنرتنت
 الـذي )AdSense(تشـغيل مقـاطع الفيـديو الجديـد هذا وقد ساعد الربنامج الحاسـويب ل

ـعـىل  اإلنرتـنـت  الـنـارشين ـعـرب ـشـبكة-  ـعـىل ـسـبيل املـثـال- Google(جوـجـل أنتجتـه رشـكـة 
 الفرصة أمام املعلنني )AdSense(التكسب من مقاطع الفيديو الخاصة بهم، فقد قدم برنامج 

اء من مقاطع الفيديو التي يـتم  أو إعالن نيص عىل أجز،لالختيار بني عمل مقطع فيديو إعالين
 لالهـتامم يف اتفاقياتهـا ًا مثـرياًتطـورقدمت  Google جوجل رشكةباإلضافة إىل أنمشاهدتها، 

 ملحتويـات نيويطلـق عـىل هـؤالء املقـدم. مع مقدمي محتويات مقـاطع الفيـديو املعروضـة
 ويـتم معامـلـة ،"participating user-partner" نيالرشـكـاء املسـاهممقـاطع الفيـديو اسـم 

 وسـيكون لـديهم القـدرة عـىل ،يف املحتويات) userpartners(بوصفهم رشكاء للرشكة   هؤالء
 أحـد افبمجـرد أن يختـارو. السيطرة عىل عملية التكسب من مقاطع الفيديو التي يصـنعونها

 تقـوم الرشكـة بعـرض اإلعالنـات بجـوار - مقاطع الفيـديو يك يحققـوا منـه املكاسـب املاديـة
 مثـار )participating user-partner(  وبـذلك يجنـي املسـتخدمون الرشكـاء، املقطعمحتوى
قبل أن تنبهر مبئات الجنيهات التـي ميكنـك ربحهـا بواسـطة مقطـع الفيـديو الـذي  و.عملهم

   البد أن تضع يف اعتبارك أن مثل هذه الفرصـة ليسـت متاحـة - يصور سقوط أسنان حفيدتك
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. ملجموعـة مخـتـارة يـتم دعوتهـا للمشـاركة يف هـذه الخدـمـة ولكنهـا متاحـة فقـط ،للجميـع
(Google, 2007)  

يشـمل ذلـك  و،اً ملقـاطع الفيـديو العمـل مـع عرشيـن رشيكـ)AdSense(وسيبدأ برنامج 
الرشـكـات املعنـيـة  و، )Blip.tv( و)Revver( :مواـقـع تجمـيـع مـقـاطع الفـيـديو مـثـل ـمـوقعي

 – الرشكات  ، وتقوم هذه)YuMe( و)Brightcove( : مثل رشكتي،بتكنولوجيا مقاطع الفيديو
اإلعالنات إىل شبكاتها الخاصة مـن النـارشين عـىل  و بتقديم محتوى مقاطع الفيديو- بدورها

  . شبكة اإلنرتنت
 هـو أنـه عـىل املـدى البعيـد ميكـن تطبيـق ذلـك عـىل ،املثري حول هذا الربنـامج املقـرتح
مقاطع الفيديو التي يقومون بإنتاجها عىل التكسب من  املستخدمني األفراد الذين يسعون إىل

-co ـبـ السـبق يف مـا ميكننـا تسـميته )Google(جوجـل وقـد حقـق موقـع . شبكة اإلنرتنت
creation منتجو املحتوى اإلعالمـي و وهي عملية يتالقى فيها مستخدموبداع املشرتك،أو اإل، 

 .الجديدة اإلعالم قتصادياتابدرجة أقرب بكثري يف 
إمنـا هـي يف حقيقـة  و فكرة مجـردة،- بداع املشرتك أو اإل- )co-creation(رة وال تعد فك

مة املميـزة لثقافـة وتعد إحدى السامت امله.  يف عامل تنمية األلعاب الرقميةفعيلاألمر نشاط 
  هي قيام املعجبني بخلق محتوى األلعـاب بأنفسـهم، مبـا يف ذلـك امللحقـات،األلعاب الرقمية

                  :ُ أو مــا يعــرف بـــ، إضــافتها عــىل النســخ األخــرى مــن اللعبــةاإلضــافات التــي يــتمو
)‘mods’ or ‘add-ons’ .(ميـكـن ،وتـقـوم رشـكـات تـطـوير األلـعـاب ـبـإطالق أدوات تحرـيـر 

  .ُ يك يتمكنوا من إنتاج مواد جديدة تضاف إىل اللعبة؛للجمهور استخدامها
  :)Co-creation (بداع املشرتكاإل :تعريف

ن وتـقـوم الرشـكـات ـبـإرشاك الجامـهـري يف عملـيـة ابتـكـار منتجاتـهـا؛ حـيـث يـقـوم املربمـجـ
 ويـتم إضـافته إىل اللعبـة التـي يـتم ،بتكار محتوى الربمجة الخاص بهما ب،املعجبون بلعبة ما

  .بتكارهاا
  )Auran( الذي كان يعمل يف رشكة ألعاب الوسـائط املتعـددة و- )John Banks(يعلق و

  : التجربة قائًالهذه عىل -
 املنتج عىل - الرشكة املنتجة لأللعاب ولنفرتض أن هناك عالقة خارجية تجمع بني الالعبني"

   فـسـيكون ذـلـك - املـسـتهلك أو الجمـهـور ـعـىل الجاـنـب اآلـخـر و،أـحـد جواـنـب ـهـذه العالـقـة
  مجـني  مـن املصـممني والفنـانني واملرب-  إن مل يكن الغالبيـة العظمـى- الكثريبداية، إن . خطأ

  



                                                                                          نظريات ومناهج اإلعالم 
 

 355

هم أنفسهم من محبي هذه اللعبة، فقد يكون كثري مـنهم  (Auran) الذين يعملون يف رشكة
قد أسهم مبشاركة فاعلة يف شبكات املعجبني التي تقوم بخلق وابتكار عناوين وأساليب معينة 

نفسـه وبذلك يكتسب هؤالء املوظفون والالعبـون يف الوقـت . يف لعبة ما عىل شبكة اإلنرتنت
 تحمل بصامت تأثرهم بنشاطهم كالعبني، وتؤثر هذه املامرسات ،ثقافات وت ومامرساتمهارا

 ,Banks, 2002).  "عىل أبسط مستويات أنشطة مكـان العمـل  (Auran)بدورها عىل رشكة
195)  
دارت  -  عىل سبيل املثـال- )2007(تعكس مواقع املعجبني ذلك األمر بوضوح، ففي عام و

 ،الشـهري) Harry Potter(لجان املناقشـات حـول خلفيـات مـايض العديد من التخمينات يف 
 تبـني، حيث عالقاته الغامضةو، )Professor Dumbledore( ملدرسة ًاالذي كان يعمل مديرو
  .ٍّشاذ جنسيا أنه يف الواقع - Rowling  (J.K (ا لرأي الكاتب  وفًق-

 األجـزاء التاليـة للعبـة توزيـع و بابتكار)Star Wars ( وقد قام معجبو لعبة حرب النجوم
تـدور أحـداث هـذه  و،)prequel( الخاصة باأللعاب األخـرى امللحقـة بهـا )Halo 3(الشهرية 

  . )Halo(اللعبة حول القصة الفكاهية التي تدور أحداثها يف عامل 
الجديدة لرؤية الجامهري الحديثـة وكأنهـا  اإلعالم قتصادياتا مختلفة يف عامل وهناك طرق

 ، كان رشاء رشيحة عريضة من الجامهـري)Google(جوجل  الذي انتهجته رشكة النهج وسلعة،
ال تحتـاج  .جامهـري املشـاهدين و من أجل استيعاب منتجـي املحتـوى؛تجربة طرق مختلفةو

  أو،هاو مبا يفعله مسـتخدمإنها ال متلك سجًال حيث ؛ لوحات بياناتإىل أي) Google(جوجل 
حيث تجتمع الجامهري، وهذه الجامهـري يف حـد  )YouTube(يوتيوب  موقع مثل مستخدمو

 يف امـتالك لوحـات ،)Nielsen(ويـتلخص الـنهج الـذي انتهجـه  .ذاتها تتمتع بقيمة اقتصادية
 ثم بيع نتائح هـذه األبحـاث حـول الجامهـري للمعلنـني ،البيانات التي متثل رشيحة الجامهري

يتوجـب عليـك معرفـة  -)Nielsen( سـرتاتجية  إل وفًقا- ليك تدخل ساحة املنافسةف وغريهم،
  .كل يشء حول جمهورك

   ًـبـدءا ، اإلـعـالم مـنـابر تـقـديم اإلعالـنـات يف املـسـتقبل ـبـالجمع ـبـني كاـفـة وـسـائلقوموـسـت
  يجـدر بـك التحـول إىل اسـتخدام  و.التفـاعيل التليفزيـون إىل ووصـوًال ،من الهـاتف املحمـول
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تساع نطاق ا يك تتمكن من معرفة مدى ؛- مةمه والذي يعد أداة تقارب -الرقمي  التليفزيون
  .الجديدة اإلعالم أسواق وسائل
   :)DTV(الرقمي  التليفزيون

تـوفر  وات جديدة يف عامل الدعايـة،إمكانالجديدة يف طياتها  اإلعالم  ما تحمل وسائطدامئًا
 يف الصـفحة - املجالت للمعلنـني فرصـة لعـرض إعالنـاتهم وسـط األخبـار املنشـورة والصحف

لقد .  وفق األبعاد الدميوغرافية، يك تصل إىل الجامهري املستهدفة املحددة؛- امية والخلفيةاألم
إيصـالها  و لعرض إلعالنـاتهم؛ بث الربامجايقطعولالفرصة ألصحاب اإلعالنات  التليفزيونقدم 

الفرصة لعـرض ) DTV(الرقمي  التليفزيونإىل الرشيحة العريضة من الجامهري، يف حني يتيح 
عىل عكس اإلعالنات املطبوعـة .  املعلومات بصورة أفضلسهولة الوصول إىل و،إلعالناتهذه ا

 التقـارب :مـنكـل  عىل يعد مثاًال) DTV( التليفزيوين التقليدي، فإن البث التليفزيوينوالبث 
 service level" تقـــارب مســـتوى الخدمـــة و،"technical convergence"التقنـــي

convergence"ـديم عــىل مســتوى  أي التحســينات و؛ ـة التـق ـات عملـي التطــويرات يف تقنـي
لتحقيق قيم اإلنتاج العليا بتكلفة أقـل،  و، يتيح الفرصة للتخصيص)DTV(إن عامل . املستخدم

 .يف آن واحد اإلنرتنت شبكةو التليفزيونفهو يجمع بني قدرات 
 ب أوربـا وتقع جميعهـا خـارج غـر- الربازيل واليابان والهند وروسيا وستمثل دول الصنيو

 الرقمـي التليفزيوينمن نسبة استخدام البث  % 50 أكرث من 2010 يف عام - أمريكا الشامليةو
"Digital terrestrial television" DTT.أن معـدل انتشـار اسـتخدام 4. 12يوضح جدول  و 

 ا كام كان يف البلـدان الصـناعية األخـرى بحلـولً لن يكون مرتفع،الرقمي يف الصني التليفزيون
 فليس من .رئيسةا عاملية ًسوقمتثل الصني فإن  - 5. 12 كام يوضح الجدول -ولكن ، 2010عام 

يف عملـيـة توـصـيل  -بـشـكل كـبـري  - )News Corporation(املـسـتغرب أن تـسـتثمر رشـكـة 
  .الصينية واآلسيوية التليفزيوناملحتوى إىل أسواق 
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Table 12.4 Global OTT homes as 
a percentage of TV households in 2010 

 Italy 73.9 

2 Greece 66.8 

3 Australia 64.9 

4 South Korea 57.8 

5 New Zealand 57.8 

6 France 57.5 

7 Hong Kong 56.9 

8 Singapore 54.1 

9 Russia 53.6 

10 Spain 53.3 

Source: Baskerville Communications 
Corp. (now part of the lnforma 

Telecoms group http://www.  
baskerville .telecom/). 

 
Table 12. .5 Global DTT homes  

rankings in 2010 (000s) 

1 China 100,064 

2 Russia 28,569 

3 India 22,294 

4 Japan 19,314 

5 Brazil 17,637 

6 Italy 15,806 

7 Indonesia 13,226 

8 France 13,144 

9 UK 12,449 

10 USA 12,447 

Source: Baskerville  Communications  
Corp. (now part of the Informa 
Telecoms group http://www. 

baskerville .telecom/). 

 ـعـامل وتـعـد الخـطـوة التالـيـة يف ـهـذا املـضـامر ـهـو إـضـفاء قيـمـة أـخـرى ـعـىل اإلـعـالن يف
  يف مقـاطع الفيـديو عـىل شـبكة)Google(جوجل ،وتعد تجارب )DTV(الرقمي  التليفزيون

 التليفزيـون مثـل ،ًسلسـلة مـن التطـويرات األوسـع نطاقـامبثابة خطوة أوىل ضـمن اإلنرتنت 
 ،إىل اإلعالناتإضافية ستكتسب قيمة ، )Google(  جوجلسرتاتيجية إل، ووفًقا)DTV( الرقمي

 فإن إضافة قيمة إىل ،وكام يرى الكاتب. معدل تعرض الجامهري لهذه اإلعالناتأكرث من قياس 
سـوف . الجديـدة اإلعالم قتصادياتااإلعالنات ستصبح مبثابة األساس لصك عملة اإلعالنات يف 

  الجدـيـدة وـفـق  اإلـعـالم تلـجـأ الجامـهـري يف املـسـتقبل لـعـرض إعالـنـاتهم ـمـن ـخـالل وـسـائط
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 مـن اإلعالنـات التـي بدًال - )co-creation( بداع املشرتك  مثل اإلاٍّعملي - تفضيالتهم الخاصةج
  . ُتبث للرشيحة العريضة من الجامهري

  :التلخيص
رب قياس معدالت تعرض الجامهري لإلعالنات مبثابة األساس التقليـدي لصـك عملـة ُعتالقد 

ططـني اإلعالميـني عالم، ويستخدم معظـم املخ التي يتم بثها عرب وسائل اإل،اإلعالنات التجارية
 بهدف اتخاذ القـرارات حـول عـرض اإلعالنـات يف ؛معدالت التعرض من لوحات البث اإلذاعي

مل تعد القياسات البسيطة ملعـدالت التعـرض كافيـة ملثـل هـذه البيئـات . فضاء البث اإلذاعي
املشـاركة و، )A2/M2 (تجـارب املتعلقـة بتقنيـةال ويـتم إجـراء ، اإلعـالماملعقدة مـن وسـائل

  .بهدف ابتكار مناذج تجارية جديدة لتقديم اإلعالنات؛ )co-creation(إلبداعية ا
 وغريهام العمل عـىل اكتشـاف ،)Google (جوجلو )Nielsen( :بينام تحاول رشكات مثل

فـإن هنـاك  - إجراء األبحاث حول الجمهور أو التعـاون معهـم و انتباه الجمهور،طرق لجذب
  والتـي ال تسـعى فقـط إىل تجـاوز،الجديـدة اإلعالم اتقتصادياقوى أخرى تعمل عىل ساحة 

 ولكن تسعى كذلك إىل التهرب من دفع الرسوم مقابل حصـولها عـىل ها،التهرب منواإلعالنات 
  .املحتوى اإلعالمي

ين املعجبـون أن مـا يخـرب: "سباينمؤلف األغاين اإل و املغني- )Carmen Paris(وكام يقول 
 بيـنام ،ونني ملـاذا ال أمتتـع بالشـهرة والشـعبية الواسـعةأقوم بـه هـو يشء جميـل، ثـم يسـأل

   .!" يك أوقع لهم عليه؛ غري قانوين أللبومياًيعطونني قرص
  أو تحميلها عرب شـبكة،لقد تم تداول عرشين مليار مقطوعة موسيقية بصورة غري قانونية

 Internationalتحـاد الـدويل لصـناعة الصـوتيات لتقـديرات االوفًقا )2005( يف عاماإلنرتنت 
Federation of the Phonographic Industry "IFPI" ، التي متثـل منتجـي املوسـيقى، يف 

 ،6 .12تحميـل املوسـيقى يف الزيـادة، كـام يوضـح الجـدول  و اإلنرتنـتحني استمرت مبيعات
كة ملشـار )P2P( ال تـزال تقنيـة النـد للنـد أو-  كام تشري أرقام التنزيالت غري القانونية-لكن و

  . متارس نشاطها عىل نطاق واسع-  والتي تدخل تحت بند القرصنة- امللفات
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Table 12..6 Internet download sales (units millions) 
Q12006 Q12005   

144.0 76.2 Single tracks Us 
14.4 7.6 Single cracks album equivalent  
7.4 3.0 Albums  
11.5 4.5 Single tracks UK 
5.9 1.1 Internet downloads Japan 

Source: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (2006). 

 )Placebo(وـقـد تتـبـع االتـحـاد اـلـدويل لـصـناعة الـصـوتيات عملـيـة توزـيـع ألـبـوم املغـنـي 
 وقـد تـم . عـرب شـبكة اإلنرتنـتًعىل مدار عرشين أسبوعا) Meds( الذي يحمل اسم ،الجديد

 عن طريق موقع إلكرتوين أملاين عرشة أيام قبـل طـرح )Placebo( ألبوم املغني بدايةترسيب 
 ، عـىل املواقـع اإللكرتونيـةواحد تم وضع األلبوم كامًال يف األسواق، وبعد أسبوع ٍّ رسميااأللبوم

 انتشـار  رسعـة5 .12ويوضح الشكل رقـم .  ملشاركة امللفات)P2P(ثم عىل تقنية الند للند أو 
  ).التي تم نسخها بطريقة غري قانونية(املوسيقى املقرصنة 

 تم رشاؤها يف جميع أنحـاء العـامل ،سطوانات موسيقيةأحوايل أكرث من واحد يف كل ثالث و
سـطوانات املشـرتاة يف من جميـع األ % 40ما يقرب من  وهي يف الحقيقة نسخة غري قانونية،

 ،سـطواناتمـن إجـاميل عـدد األ) يقة غري قانونيـةمنسوخة بطر( كانت مقرصنة )2005(عام 
 ،LAN(تـشـمل القرـصـنة تـبـادل امللـفـات يف ـصـيغة  و. ملـيـار أـسـطوانة1.2واـلـذي يـصـل إىل 

 ،)عمليـة تحويـل املوسـيقى إىل ملفـات يـتم تخزينهـا ("stream ripping"امللفات الرقمية و
ا لوقـف قرصـنة ً حثيثـاًتسعى رشكـات املوسـيقى سـعيو. قرصنة موسيقى الهواتف املحمولةو

بـأن خدمـة  ًأصـدرت املحكمـة الفيدراليـة يف أسـرتاليا حكـام) 2005( املوسيقى، ففي سبتمرب
)(Kazaa وهي إحدى أفضـل العالمـات التجاريـة املعروفـة يف عـامل قرصـنة  - لتبادل امللفات

مة بإجراء  تتحمل املسئولية القانونية عن انتهاك الحقوق األدبية، كام أمرت املحك- املوسيقى
 اإلنرتنت  كربى عمليات القرصنة عىل شبكة)Kazaa(وتعد .  للرشكة)filtering(عملية تصفية 
  .  مليون مستخدم2.4 والتي وصل عدد مستخدميها إىل ،إىل هذا الوقت

 بغـض النظـر عـن -  مـن الجمهـور الصـناعي الحـديثًا كبـرياً فـإن عـدد،وعىل أيـة حـال
  ولـذلك . ً غـريهم مجانـا ال ميانعون يف تحميل موسيقى- اتهمتصوراتهم أو تعريفاتهم أو نظري
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ميكن وصفه بأنه أضـحى  و، بصورة أكربًا مجهزًتواجه جمهوراالجديدة  اإلعالم قتصادياتافإن 
  . قدرة عىل التهرب من الدفع مقابل الخدماتاذ وأكرث مراوغة
  :امللخص

 الخدمة العامة واملنافسة :الحديث اإلعالم ان من النامذج االقتصادية يفرئيسهناك نوعان 
 عندما يتعلق األمر بخدمة ،هناك تغريات موضوعية عىل املستوى العاملي و،يف القطاع الخاص

 مكاسب -  عىل سبيل املثال- )BBCفقد حققت هيئة اإلذاعة الربيطانية . البث اإلذاعي العام
تعتمد هيئة اإلذاعة األمريكيـة  و.قامئًاوإيرادات عن طريق عدة مصادر، ولكن ما زال ميثاقها 

)PBS(ال يـؤثر عـىل اسـتقالليتها ذلـك  إال أن ،ة عىل التربعات املقدمة من رعاتهـا بصورة كبري
  . التحريرية

تهدف األبحاث املتعلقة بالجامهري إىل تحقيق أغراض مختلفة يف كل منـوذج، ففـي مجـال 
وجـد أي رغبـة يف اسـتغالل رشائـح  وال ت،خدمة البث اإلذاعي العامة تهدف إىل الصالح العـام

 ؛ُفقد صممت هـذه األبحـاث املتعلقـة بـالجامهري. معينة من السكان من أجل تحقيق الربح
 مـن ؛ُلتعكس تنوع السكان، بينام صممت األبحاث املتعلقـة بـالجامهري يف النمـوذج الخـاص

إن  .فاق املـالالعمل عىل إيجاد سبل للتأثري عليهم ودفعهم إلن و،أجل الحصول عىل الجامهري
أنظمة تقييامت الجامهري يف البـث اإلذاعـي تـوفر األسـاس االقتصـادي للمعلـن الـذي يـدعم 

سـلوك  ولقد أثرت طبيعـة عمليـة قيـاس تقيـيامت الجامهـري يف املـايض عـىل هيكـل. اإلعالم
  فعـنـد تـغـري تقنـيـات-  ـعـىل ـحـد ـسـواء- نيإلدارـيـ ا/ واـضـعي الـقـواننيو اإلعالمـيـة الرشـكـات

 Napoli( كام الحـظ -  فإن من شأن هذه التغيريات،يات قياس تقييامت الجامهريتكنولوجو
ن مثـل هـذه التغـريات إحيـث ؛  اإلعـالمقتصاديات صناعةا أن تؤثر بشكل كبري عىل - 2003)

قتصـادية النسـبية للقطاعـات عـىل الصـحة اال وميكن أن تـؤثر عـىل سـلوك صـاحب اإلعـالن،
 ـعـىل طبيـعـة املحـتـوى اإلعالـمـي اـلـذي تقدـمـه اـملـنظامتو املختلـفـة يف الـصـناعة اإلعالمـيـة،

)Napoli, 2003, 65(.   
 التي تحكم قيـاس تقـديرات ،"تقاليد التقييامت"مثل هذه التغيريات عىل أن عىل الرغم من 

 فإن هذه التغيريات تحركها الفجوة الحتمية بني الجمهـور -   من املمكن أن متثل عائًقا،لجامهريا
 ،ويسـهل معرفـة هـذه الهـوة. ني الجمهور الفعيل لخدمة ما أو ألحد الربامج وب،الذي تم قياسه

    وعـىل نطـاق،الجمهور الذي أضحى مجزأ عىل نحو متزايـد و،اًمع تقديم بيئة إعالمية أكرث تنوع
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ا مـع التحـدي الـذي تشـهده رشعيـة ً فقد أضحت هذه الفجوة أكـرث وضـوح؛ أوسعدميوغرايف
وقد نوه . يف الواليات املتحدة اإلعالمية  لبيع ورشاء عىل الساحةاعتامد هذه التقييامت كعملة

)Napoli, 2003( البيانـات حـول - قيمة منتج الجمهور وإىل أن هذا هو سبب تدهور نوعية 
 الجامهـري و بسبب التغيريات التي شـهدتها التكنولوجيـا- من يشاهد الربامج ومتى يشاهدها

تكنولوجيـا قيـاس تقـديرات يـتم  و،ث موثـوق بـهوال يـزال وجـود طـرف ثالـ. عىل حد سواء
 نيحسـت مـن أجـل ا؛ٍّ رضوريـً أمـرا-  يك يتم بيعها للمستهلكني املحتملني- تحديدها وإعدادها

  . العاملي وعىل الصعيدين الوطني اإلعالم إدارة وسائل
 أن عمليـة قيـاس الجامهـري قـد تكـون عـىل قـدر مـن األهميـة بالنسـبة مـنالرغم عىل 
ال يجـب أن  اإلعـالم بصفة عامـة، إال أن فهمنـا لجمهـور وسـائل اإلعالم يف صناعةو ،للمعلنني

قد استخدمت الجامهري الصناعية الحديثة لوحات التحكم التفاعلية ؛ فيتوقف عند ذلك الحد
  وقـد أولـت الجامهـري اهتاممهـا،األلعاب اإللكرتونية عىل نطـاق واسـع و اإلنرتنتعىل شبكة

النمطيـة، وال تتعلـق  اإلعالميـة  مـن أجـل تجنـب املصـادر؛ص املتاحـةللفر وإدراكها للتنوعو
الجديدة بالفرص املتاحة أمـام الجامهـري ملعرفـة املزيـد عـن موضـوع مـا  اإلعالم قتصادياتا

 بل تتعلق كذلك بكيفية تعبري هذه الجامهري عن تفضيالتها بصـورة مبـارشة بدرجـة ،وحسب
 . املشرتكبداع مناقشته يف مفهوم اإلكام تم ،أكرب

ـعـىل وـجـه  اإلنرتـنـت ـشـبكة و ـفـإن األلـعـاب الرقمـيـة،بـخـالف ـخـدمات الـبـث التقليدـيـة
 حيث يـتمكن النـاس مـن التفاعـل ،املساحات التواصلية و متثل مجتمعات األلعاب،الخصوص

ت  والتعبري عن اختياراتهم لصانعي املنتجات، وأكرث الفئـا،تبادل الخربات و،مع بعضهم البعض
 يتطـرق الفصـل التـايل إىل ف األلعاب هم فئة الشباب عىل وجه الخصوص، وسو لهذهًانجذابا

  . ظاهرة األلعاب الرقمية
  :  عىلً قادرا- ئ عزيزي القار- يف ختام هذا الفصل تصبح

 قتصـادياتبـني الـنامذج التنافسـية ال وتفنيد االختالفات بني الخدمة العامـة و مناقشة-1
 .اإلعالم

 .الجديدة والتقليدية اإلعالم اتقتصادياالتمييز بني  -2 
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 ؛ عـىل الطـرق الجديـدة التـي ظهـرت)co-creation(بداع املشـرتك تطبيق مفهوم اإل - 3
  . بهدف ربط الجامهري مبقدمي الخدمات اإلعالمية

  :اسيةاملفاهيم األس
ما هي خدمة البث اإلذاعي العامة؟ إن خدمة البث اإلذاعـي : خدمة البث اإلذاعي العامة

 مـن هيئـة ومتثل كل.  يف ذات الوقتمنظمة ومثل أعىل و هي عبارة عن هدف أسمىالعامة
 منـاذج) PBS(خدمة البث اإلذاعي العامـة يف الواليـات املتحـدة  و،)BBC(ذاعة الربيطانية اإل

األساسية لخدمة البث اإلذاعـي بصـفة ئ مثالية لخدمات البث اإلذاعي العامة، وتتضمن املباد
 : عامة ما ييل

 عىل اًينبغي أن يكون كل شخص قادر): عىل املستوى الجغرايف(تكون متاحة للجميع أن  -
 .سلكية الخاصة بخدمة البث اإلذاعي العامة أينام كان الوصول إىل اإلشارات الال

  .)مراعاة األذواق واملصالح العامة(الشعبية عىل املستوى العاملي  واكتساب القبول -
 .أكربهتامم اأن تحظى األقليات ب -
 .االلتزام بقضية التعليم واملجتمع واملساهمة يف خلق الشعور بالهوية الوطنية -
 .البعد عن املصالح الخاصة -
  .عاملية الدفع والتمويل املبارش -
تفـرض  أكرث من أن ، من الحريةًتعطي صانعي الربامج قدراوضع املبادئ التوجيهية التي  -

  .ًعليهم قيودا
متع خدمة البـث اإلذاعـي العامـة بسـامت السـلعة العامـة، فهـي  أن تت،األهم من ذلكو

. تقديم قدر من التامسك االجتامعي واالنتامء لهذا املجتمع و،تسعى نحو متثيل املجتمع ككل
 لن يصـبح طـي النسـيان، عـىل ،املثل األعىل لخدمة البث اإلذاعي العامة وإن الهدف األسمى

  .لتي قد تتغري مع مرور الوقتالرغم من األشكال التنظيمية املختلفة ا
التقليديـة وجـود جامهـري تتمتـع  اإلعـالم قتصـادياتاتفـرتض : الجديد اإلعالم قتصادياتا

لكـن الجامهـري  و.ميكن بيعها للمعلنني أو إىل مشرتين آخـرينو ،يسهل تحديدها و،باالستقرار
  التـي  و،ماملتاحـة لهـ اإلعـالم  مبقـتىض عـدد مصـادر وسـائل؛أضحت مجزأة بصـورة متزايـدة

  وال يعنـي ظهـور هـذا . ميكنهم من خاللها التعبري عن خياراتهم املتعلقـة بـاملحتوى اإلعالمـي
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 ؛ قـد اختفـى-  مبعناه النمطـي- أن الجمهور )fractionization(النوع من الجامهري املجزأة 
ه مقابل مليارات الدوالرات عىل وجـ YouTubeيوتيوب   برشاء)Google(جوجل قفد قامت 

 ومع ذلـك، فـام زال موضـوع كيفيـة قيـاس .رشيحة عريضة من الجامهري ألنه ميثل ؛التحديد
ٍّ أمـرا حيويـا يعد- جهاز قيايسكيفية ابتكار و ،تلك الجامهري وتعـد القرصـنة الرقميـة مبثابـة . ً

 ،تـشـري إىل أن الجامـهـري ـسـتحاول التـهـرب ـمـن اـلـدفع ، اإلعالمـيـةإـشـارة أـخـرى يف الـصـناعات
 .اًإلعالنات طاملا كان هذا الخيار متاحمشاهدة او

يتمتع مبدعو املحتوى اإلعالمي مبصلحة مرشوعة يف حاميـة حقـوقهم يف امـتالك األعـامل 
 ،املـراوغ و مشكلة ذلك الجمهور املتهـرب كذلك، وترتبطحامية لقمة العيش و،التي ابتكروها

  .بامتالكهم القدرة عىل عدم دفع مقابل حصولهم عىل هذه الخدمات
  :أسئلة للمناقشة

بحـاث املتعلقـة  اذكر أمثلة للنقـاش عـىل اإلعالنـات التـي تـرى أنهـا تعكـس نتـائج األ-1
 .بالجامهري يف حدود دميوغرافية محددة

 بدون أية استثناءات؟ أم أنك تعتقـد أن هنـاك ًعمًال خاطئا هل تعترب القرصنة الرقمية -2
ًنا أمرا اإلعالمي مجا يكون تحميل املحتوى، محددةًاظروف  حتـى عنـدما ينطـوي ذلـك ، مقبوًالً

 أو حقوق التأليف والنرش؟ قـم بـإجراء مناقشـة مـع ،الفعل عىل خرق قوانني امللكية الفكرية
 .طالب الصف

  التـي تـرى أن،ل امللفـات اذكر أمثلة عىل املواقع اإللكرتونيـة التـي تقـدم خدمـة تبـاد-3
 .نشاطها خارج نطاق القانون

 فيام يتعلق بقضية الخصوصية؟ ،)A2/M2( التي تنطوي عليها تقنية ت ما هي املشكال-4
ائـد خدمـة البـث اإلذاعـي العامـة يف محيطـك و هل ميكنـك ذكـر أمثلـة عـىل بعـض ف-5

  ويف غريها من البلدان؟،القطري
ـسـرتاتيجية إ بوـصـفها ًى نجاـحـاقـسـتل )co-creation(ـبـداع املـشـرتك  ـهـل تعتـقـد أن اإل-6

بـداع املشاريع التجارية تسـتخدم اإل وتخطيط اإلعالمي؟ أم أن الرشكاتطويلة األمد لعملية ال
  بهدف استغالل الجامهري دون أي مقابل؟ )co-creation(املشرتك 
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وأي هـذه .  اذكر أمثلة للنقاش حول اإلعالنات التي يـتم عرضـها عـىل شـبكة اإلنرتنـت-7
  أكرب يف جذب انتباهك؟ ًإلعالنات تظن أنها قد حققت نجاحاا

 ويف أي ، ـهـل تفـسـد اإلعالـنـات اإلـعـالم؟ وإذا ـكـان األـمـر ـكـذلك فكـيـف يـحـدث ذـلـك-8
 ؟ الجوانب

عـىل ( عمليـة مربحـة؟ )Googleجوجـل  هل ميكن أن تكون عملية البحث عرب موقع -9
 يف عملية بحث  يف مقابل وضع اسمك أوًال)Google(  جوجلسبيل املثال ميكنك أن تدفع إىل

  .)ع عن اسمكها عىل املوقؤيتم إجرا
  

* * *  
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  الثالث عرشالفصل 
   األلعاب

  :يتطرق الكاتب يف هذا الفصل إىل
   . تطور ظاهرة األلعاب الرقمية-1
األلعـاب كجـزء مـن النظريـات و ، اإلعالميـةنتقالية اال)Liminality(،  أفكار لبناء العامل-2

  .املوضوعة حول الجامهري
   ).age compression( املفهوم التسويقي ملفهوم ضغط العمر -3
  . الدور الذي تلعبه األلعاب كظاهرة عاملية-4
ُ وهـي عبـارة عـن ألعـاب تـدمج فيهـا ،)games) pervasive األلعـاب املنـترشة ظهور -5

  .سامت األلعاب الرقمية مع مفردات الواقع املادي
ة الجديـد اإلعـالم قتصـاديات وسـائلايوضح الكاتب يف الفصل الثاين عرش من الكتـاب أن 

ليس فقط اإلجراءات املطـورة مـن عمليـات  و- )co-creation(التي تضم املشاركة اإلبداعية 
 يك نـتمكن ؛ ستصبح من األهميـة مبكـان- قياس معدالت تعرض الجامهري للمحتوى اإلعالمي

من أجل إجراء الحسابات حول الجامهري يف عمليـة التخطـيط  و،من فهم واستيعاب الجامهري
تسلط ظاهرة األلعاب الرقمية الضوء عىل إمكانـات نجـاح هـذا . اعة اإلعالميف صن و،اإلعالمي

  . النموذج االقتصادي الجديد، وكذلك عىل عملية تنمية املجتمعات املتقاربة الجديدة
 كمثـال عـىل هـذا النـوع مـن ظـاهرة الوسـائط املتعـددة )Pokemon(بيرتسون  يطرحو

املجتمع بشكل متزايـد يف القـرن الحـادي  و،حضارةال و اإلعالم، التي سيواجهها طالب،التحولية
  .)Peterson, 2003 , 14( والعرشين

-world(كبار السن األلعاب التفاعلية كأنشطة لبناء العـامل  ويستخدم املاليني من الشباب
building activities(،وتعطينـا هـذه األلعـاب . تزيد مثل هذه األلعاب من حـدة ذكـائهم و
قتصـاديات اعميقـة داخـل  ونظـرة ثاقبـة -نفسـه يف الوقـت  -اإلنرتنت  التفاعلية عىل شبكة

   التغريات التي شهدتها طبيعة الجامهري، تلك الجامهري التي أضـحت و،الجديدة اإلعالم وسائل
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 يف غاية ًأضحى تحقيق الربح عن طريقهم أمرابذلك  و،مراوغة بالفعل و، صعبة املنال- احقٍّ -
اب هو نوع جديد من الجامهري، وسيقدم الكاتـب يف هـذا الفصـل إن جمهور األلع. صعوبةال

  . يف مجال األلعاب الرقميةرئيسةبعض التيارات ال
  :جامهري وسائل اإلعالم

 أكـرث مـام كـان ،تتوفر أمام الجامهري يف وقتنا الحايل املزيد من الخيـارات املتاحـة أمـامهم
إىل مـشـاهدة ـبـرامج ـشـبكات علـيـه الوـضـع يف اـملـايض، فـلـم تـعـد ـهـذه الجامـهـري مـضـطرة 

ا مجـربين عـىل مشـاهدة ومل يعود و،التليفزيون ُالتي تعرض أمامهم عىل شاشات  التليفزيون
 الهواتف النقالـة و اإلنرتنت مثل شبكة- الجديدة اإلعالم إن وسائط. اإلعالنات التجارية كذلك

ووفقـا . ألصحاب اإلعالناترمبا صعبة املنال بالنسبة  وًتجزءا، وًانشقاقا جعلت الجامهري أكرث -
ال يبـدو أن " - )Gillette( نائـب رئـيس قسـم الدعايـة يف رشكـة - )Thomas Ryan(لـرؤية 

 الجديدة التـي تـوفر للجامهـري تلقـي املعلومـات اإلعالم هناك أي شكوك يف أن ظهور وسائل
 Turow, 1997" (صفوف الجامهري تجزئة و من شأنه أن يؤدي إىل انقسام،الرتفيه يف املنازلو

, 90.(  
إىل " اتإرـسـال اإلـشـار"ا ـمـن ً أـكـرث تعقـيـداًات طرـقــيـنلـقـد ـطـور اإلعالمـيـون مـنـذ الثامني

بهـدف  ؛ اإلعالميـة إن إرسال اإلشارة هي الطريقة التي يبتكر بهـا املعلنـون املـواد.جمهورهم
 عـن ويـتم ذلـك.  مـن الجمهـوراً معينة من الناس يجب أن يكونـوا جـزءًاأمناطأن اإلشارة إىل 

روابـط عاطفيـة مناسـبة  و من أجل إقامـة عالقـات؛طريق تقسيم الجمهور إىل فئات مختلفة
املصالح التـي يحملهـا ذلـك  و،األنشطة وحاملني لنفس القيم ، اإلعالموسائل ولتصوير املعلنني

العالـمـات التجارـيـة بقـيـادة ـهـذا اـلـنهج، ويـعـد  و،"formats"التنـسـيقات وتـقـوم  .الجمـهـور
 مثل -  بعينها ملحتوى تتخذه مجموعة إعالميةاٍّ عاماًنهج وً وتخطيطا شكًال)format(التنسيق 

هو التنسيق الذي يخلق ما يراه الناس شخصية للشبكة أو  ويف موادها اإلعالمية، -التليفزيون 
ُاملجلة أو الجريدة، فعندما تتخذ الرشكة هوية مميزة لشكلها، تعـرف هـذه الهويـة بالعالمـة 

 لقنـاة إخباريـة، )format( ًتنسيًقا مميـزا )CNN(عىل سبيل املثال، تعد . )brand( التجارية
 مشهورة تحمل عالمة تجاريـة  مجلة نسائية)Ladies Home Journal(وتعترب مجلة سيدايت 

  .)Turow, 1997, 91–2 (مميزة
ـون ـافس املعلـن ـن املســتغرب أن يتـن ـيس ـم ـن  وـل ـىل نصــيب ـم ـون للحصــول ـع   املربمـج

   مـثـل عـمـل اإلـصـدارات ،ـسـرتاتيجياتفـقـد تـضـمن ذـلـك عملـيـة تـطـوير اإل ،أذـهـان الجامـهـري
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)versioning( ، وهي عبارة عـن عمليـة إنشـاء وإدارة إصـدارات متعـددة مـن منتجـات لهـا
تنظـيم و ،طويرها ورفـع مسـتواها أو تخصيصـهاولكن تم تحسينها وت ، نفسهاالوظيفة العامة

  .)Turow, 1997, 109( للجامهري املتميزة ً مختلفة متاماحمالت
ـقـد كاـنـت ـهـذه ـهـي الفـكـرة وراء الحمـلـة اإلعالنـيـة الـتـي أطلقتـهـا رشـكـة االتـصـاالت  و

 Generation" والتي هدفت إىل إيجاد جرس للتواصل مع الجيـل العـارش ،)MCI (األمريكية
X")  يسمى كذلكو، 1981 و1965مصطلح يشري إىل الفئات التي ولدت ما بني سنتي  )baby 

bust( ،لقد وجد القلـق طريقـه ). إشارة إىل انخفاض نسبة املواليد بشكل كبري يف هذه اآلونة
من ، )long distance( شاسعةإىل املدراء التنفيذيني للرشكات التي تغطي خدماتها مساحات 

ـة  ـتهم الدعائـي وهــم األطفــال ( )baby boomers(  املوجهــة إىلواســعة النطــاقأن حمـل
 العاملية وهي الفرتة التي تلت الحرب، 1964 - 1946ُاألمريكيون الذين ولدوا يف الفرتة ما بني 

ً وشهدت ارتفاعا كبريا،الثانية رة عـىل التواصـل مـع لقـدل ةكون فاقـدت قد - ) يف نسبة املواليدً
ولذلك قررت الرشكة إطالق سلسلة من اإلعالنـات غـري . أترابهم من الفئة العمرية التي تليهم

  . )VH1( و)MTV( :تم بثها عىل شبكات مثلو، Gen X( ا حول ذلك الجيلٍّاملكلفة نسبي
 -يـل مون بدورهم إىل هـذا الج الذين ينت- بو اإلعالنات واملخرجون الفنيونوقد اختار كات

 والتي من املفرتض أن يتخيـل املشـاهدون مـن ،شيقة من حياة الشباب و حوادث غريبةثالث
 مثـل زوجـان يعقـدان زواجهـام تحـت هم مكـانهم،ءلفئة العمرية أنفسهم أو أصـدقانفس ا
 يف متجـر لرسـم الوشـم، أو شـاب يف مبـاراة )Gen X(جيـل   أو أحد الـذكور مـن املاء،سطح

ويـتم عـرض رسـالة صـوتية يف نهايـة كـل مقالـة . كيس الفشار وهةالبيسبول ميسك بكرة كري
ك منـذ آخـر ؤماذا فعـل أصـدقا:  إىل الفئة العمرية املستهدفةتوجه سؤاًال) vignette(قصرية 

  ).Turow, 1997, 109( مرة تحدثت إليهم؟
 عـىل خلـق -   وداخلهـا فئـات فرعيـةرئيسـةإىل فئـات  - وقد شجع هذا التقسيم للجامهري 

 لدرجة كبرية، حتى أنه من املستحيل أن يعـرف ًا منقسامً تصور مجتمع،إعالنات تجاريةو مناذج
  الرتاكميـة  اإلعالميـة ، فمـن املمكـن أن تكـون الرسـالة)Turow( وكـام نـوه. هئاملرء جميع أجزا

  ,1997(التي تصلنا هي حول مجتمع منقسـم إىل درجـة اسـتحالة معرفتـه أو االهـتامم بشـأنه 
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 ِالتجاه نحو إحـداث مزيـد مـن االنقسـام يف نسـيج الجامهـري مـن قبـل املعلنـنيإن ا ).109 
  . عد ظاهرة محلية وعاملية من شأنها أن تستمري - املسوقنيو

 - الجامـهـريـكـام أن فـكـرة الجامـهـري ـيـرتبط بـهـا ـعـدة قـضـايا نظرـيـة، وال ـشـك أن ـصـور 
ني املحرتفـني يف مجـال  مرتسـخة يف أذهـان العـامل- التصورات حول ماهية الجمهـور ورغباتـه

 فـإن صـور ،وعىل الرغم مـن ذلـك.  أو الصحفينيالتليفزيويناالتصاالت، سواء كتاب السيناريو 
 اً جـزء- اًأيضـ -  من إجراءات العمل الروتينية لألفراد وحسب، بل هـيًجزءاالجامهري ال متثل 

فـإن  - Whitney ،Ettema  ) (1994 , 9 مـن ووفًقـا لكـل. سـرتاتيجيات املـنظامتإمـن 
ِ يتم تكوينها مـن قبـل املـنظامت املعنيـة ، للجامهريصورالتصورات حول الجامهري عبارة عن 

إال إذا تـم االعـرتاف بهـا  ، اإلعـالمال تتمتع الجامهري بقوة التأثري يف مـنظامت وسـائط وبذلك،
تـشـمل ـصـفوف  و.اختـيـارات األـفـراد و يعـكـس تفـضـيالت حقيقـيـة،ككـيـان حقيـقـي موـجـود

 أو قيمـة اقتصـادية يف اٍّى اجتامعيًالتي تحمل معن و- لفعالة عىل املستوى املؤسيسالجامهري ا
الجامهري التي خضعت لعملية قياس تم إجراؤها بواسـطة خـدمات  - منظومة وسائل اإلعالم

 ويعترب ،ليشرتيها أصحاب اإلعالنات اإلعالمية وتم بيعها عن طريق القنوات ، اإلعالميةاألبحاث
 يـتم توقعهـا أو ،ن ضمن الجامهـري املتخصصـة أو املجـزأة ذوي مصـالح خاصـةهؤالء املعلنو

 والذين من املفرتض أن يتم ،الجامهري املحتملة وِ ثم تلبيتها من قبل منتجي املحتوى،ابتكارها
 ,Ettema and Whitney (ِاحتياجاتهم من قبل واضعي القوانني وحامية مصالحهم وراحتهم

1994, 5–6(.  
  تؤثر بدورها ،فرتاضات حول الجامهريأن اال )Phalen( و )Webster(و قد رجح 

تصـاالت والسياسـة اإلعالميـة، وقـد قامـا بتحديـد ثالثـة يف عملية صنع القرار يف مجال اال
 : يستخدمها صناع القراررئيسةمناذج 
من السهل أن يتعرض أفـراد الجمهـور للـربامج التـي قـد ال تكـون يف :  منوذج التأثريات-1

مشـاهدة  شـهية إكسـاب هـذه الجامهـري اإلعالم  وسائلتطيعتس و،بالدرجة األوىلهم مصلحت
ويتم خدمة املصلحة العامة عن طريق نظام .  أو التافهةكروهةامل ومثل هذه الربامج املبتذلة

يعزز عملية تعرضـهم ملحتويـات  و،هابإعالمي يحد من تعرض الجامهري للربامج غري املرغوب 
 . ةراقي وإعالمية جيدة



                                                                                          نظريات ومناهج اإلعالم 
 

 369

املعرفة، حيث تنبع ترصفاتهم من مراعاتهم  وتتمتع الجامهري بالعقالنية:  منوذج السوق-2
ـية ـالحهم الشخـص ـذلكملـص ـائل، وـل ـري وـس ـاهد الجامـه ـالم تـش ـاراتهم  ، اإلـع ـعني يف اعتـب واـض

التي من شـأنها أن تـدفعهم إىل اختيـار الـربامج  و،تفضيالتهم الخاصة بشأن الربامج املعروضة
ويتم خدمـة املصـلحة العامـة بواسـطة نظـام إعالمـي يسـتجيب . ن يف مشاهدتهاالتي يرغبو

 . لتفضيالت الجامهري الواضحة يف خياراتهم ملشاهدة برامج بعينها
التي يتم التعبري عنها يف عملية قياس  و،تتمتع الجامهري بقيمة اقتصادية : منوذج السلع-3
التجاريـة أن يسـتمر وجودهـا عـىل السـاحة   اإلعـالمُبنية الجامهري، وإذا أريد لوسائل وحجم

يتم خدمة املصـلحة العامـة عـن  و.بيع الجامهريت وُاإلعالمية، فيجب أن يسمح لها بأن تخلق
  . )advertiser-supported identity طريق الحفاظ عىل نظام يدعم هوية املعلنني

، فوفق تحليل أساسية  أو سلعمستهلكونوسواء تم تعريف الجامهري عىل أنهم ضحايا أو 
Webster) ، (Phalen وتسـتخدم إحـدى جامعـات .ستعتمد الجامهري عـىل سـياق مؤسـيس 

 التي تطالب بتوفري املزيد مـن الحاميـة لحقـوق - )community lobby(الضغط املجتمعي 
 عـن ذلـك الـذي ،ا بدرجة كبرية من الجامهريا مختلًفً منوذج- عالماملواطن يف بيئات وسائل اإل

  .)Sunlight Soap( تعمل يف مجال بيع صابون ،كالة إعالنات مناظرة لهاتستخدمه و
 من نقاشات نظريـة أدبيـة عـىل اً جزء،كسلع ووتعد الفروق بني رؤية الجامهري كمواطنني

 يتم جمع مثل هذه ، حيثأي غرضعن الجامهري، أو  حول كيفية جمع البيانات ،نطاق أوسع
ـات ـد - البياـن ـرة الج- وبالتأكـي ـول فـك ـا ـح ـد ذاتـه ـور يف ـح ـرى . مـه ـة )Ang ,1996(وـي  أن أـي

طلق عليه اسم القياسـات السـلوكية مثـل التقـديرات ُ ي يف إطار ما-  املستهلكمعلومات حول
 .ضمن صـفوف الجامهـري" املستهلك الحقيقي "ل لن توفر إال معرفة جزئية حو- يةالتليفزيون

ـطةو ـرائط املبـس ـذه الـخ ـل ـه ـاء مـث ـك إىل أن إنـش ـل ذـل ـص ـك ـري  )streamline( يخـل لجامـه
، ا مع املسـتهلك النمـوذجيه من حيث تشابه،وفر قراءة سهلة ألفراد الجامهريي -التليفزيون 

  .)Ang, 1996, 57( يسهل تصنيفه بشكل فعال ال لبس فيه والذي يعرض سلوكًا
 أعامًالية التليفزيوننه يعترب الجامهري إإىل نقطة مشابهة، حيث  )Hartley, 2005 (ويشري 

ُ مـا تـرى دامئًـا و تخـدم احتياجـات مؤسسـات تخيليـة،،نها خفيةإ ميكننا القول ،بية خياليةأد
  .)representations(وكأنها عروض تصويرية 
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ملحة عامة حول مختلف التقاليد املتعلقة بالتحاليـل )  McQuail, 1997( يقدم ماكويلو
 رئيسة فإن هناك ثالثة تقاليد - )McQuail(  ملاكويليتم إجراؤها حول الجامهري، ووفًقاالتي 

 :إلجراء األبحاث حول الجامهري
بيانـات الدراسـات  و،جتامعيـة والدميوغرافيـةيصف الجامهري وفق األبعاد اال:  الهيكلية-1

 .املسحية حول استخدام الوقت
 وردود أفعـالهم عـن طريـق الدراسـات ، يحاول التنبؤ باختيـارات الجامهـري:ية السلوك-2

 .اربالتج واملسحية
 عـن طريـق اسـتخدام ،سـياق حيـاة الجامهـري ومضمون ويحاول فهم معنى:  الثقافية-3

 ,qualitative() .McQuail(املناهج الكيفيـة  و أو علم اإلنسان الوصفي،أساليب اإلثنوغرافيا
1997, 21(  

 سلسلة مـن دراسـات )Reading Audiences(يف كتابه  )Buckingham, 1993(  ويقدم
 كيف ميكن لعلامء الدراسات الثقافية أن يقـرأوا الدراسـات حـول الجامهـري ،بنيالحالة التي ت

)Buckingham, 2006.(  
 ، أال وهي ظاهرة انتشار األلعـاب،يف العديد من مناذج الجامهري ُوقد ذكرت ظاهرة بعينها

صـعبة املنـال  وواألهمية التي تتمتـع بهـا، مـن املؤكـد أن الجامهـري أضـحت بالفعـل مجـزأة
لقد وصـل عـدد . اتجهوا صوب هذه األلعاب و،بة للمعلنني، فقد تغريت وجهة الجامهريبالنس

يف   مليـون نسـمة217يف جميع أنحاء العامل إىل  اإلنرتنت املشاركني يف هذه األلعاب عرب شبكة
 World of( مـثـل لعـبـة - اإلنرتـنـت  وـقـد حقـقـت الكـثـري ـمـن األلـعـاب ـعـىل،2007ـعـام 

Warcraft( - اإلعالم تؤثر جامهري وسائل و.ل الناتج املحيل اإلجاميل لدولة بأرسها تعادًأرباحا 
 Norton Online Living(قـد قـدم  والجديدة عىل كيفية وضع النظريات حول الجامهـري،

Report ( نرتنتالعاملية لشبكة اإل و ملحة خاطفة عن مدى الجامهري الحديثة2008يف عام.  
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  :التلخيص
األلعـاب، يف حـني أن معظـم  -يف كثـري مـن األحيـان  -لنمطيـة ال تشمل مناذج الجامهري ا

نسـبة كبـرية مـن  و-  عىل مسـتوى العـامل-  اإلنرتنتأنشطة الجامهري اآلن أضحت عىل شبكة
  .نرتنتهذه األنشطة مخصصة لأللعاب عىل شبكة اإل

  :2008 لعام )Norton Online Living(تقرير 
رة ـعـن دراـسـة مـسـحية ـحـول ـعـادات  ـهـو عـبـا)Norton Online Living(إن تقرـيـر 

:  هـم،للبـالغني واألطفـال مـن مثانيـة دول) الحياة العرصية الرقمية(وأساليب الحياة الرقمية 
 قـد و.بريطانيا وأسرتاليا والربازيل والصني وفرنسا وأملانيا واليابان والواليات املتحدة األمريكيـة

  . ًال طف2717 حوايل وا،ً بالغاًص شخ4687تتضمن املسح عمل لقاءت مع 
بشـعبية يف جميـع البلـدان التـي قامـت الدراسـة  اإلنرتنـت تتمتع األلعاب عـىل شـبكة -

مـن البـالغني يف بريطانيـا  % 65 و، مـن األطفـال%97  حيث يلعب حوايل،املسحية بتغطيتها
  .األلعاب عىل شبكة اإلنرتنت

 التـي شـملتها الدراسـة،  يف البلدانرئيسةتصال ا تفوقت اإلمييالت عىل الهواتف كوسيلة -
 بإرسـال رسـالة نصـية ،بريطانيـا ويف الصـني اإلنرتنـت ومن املرجح أن يقوم مستخدمو شـبكة

  . من إجراء مكاملة هاتفية بدًال، املحمولقصرية عرب الهاتف
 بعمـل شـعارات شخصـية ،من البالغني يف بريطانيا % 21  و،من األطفال % 40لقد قام  -

اد املسـتخدمة يف سواء يف شكل منـوذج ثـاليث األبعـ ()avatar(نرتنت  اإلخاصة بهم عىل شبكة
، مقارنـة ) املستخدمة عىل املنتديات اإللكرتونيـة الصوربعاد مثل، أو ثنايئ األألعاب الكمبيوتر

ـمـن األطـفـال املتـصـلني بـشـبكة  % 88 وـمـن الـبـالغني % 72ـقـام  الـصـني حـيـث بدوـلـة مـثـل
  مـن األطفـال بعمـل شـعاراتهم الشخصـية عـىل- يـةأي ساكني املنـاطق الحرض - املعلومات
 .)avatar(اإلنرتنت 

أمىض ما يقرب من واحد من كل خمسة بالغني يف الدراسة بعـض الوقـت عـىل مدونتـه  -
 مقارنـة ،مـن املسـتخدمني يف الصـني مدونـة شخصـية % 87 وميتلك ما يقرب مـن ،الشخصية

 .فقط من الربيطانيني % 19بنسبة 
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  .ف البالغني يف هذه الدراسة املسحية بتكوين صداقات عرب شبكة اإلنرتنتقام حوايل نص -
نرتنت، بيـنام يـقيض ا عىل شبكة اإلٍّ ساعة شهري40يقيض البالغون الربيطانيون ما يعادل  -

نرتنـت، كـام يـقيض الشـخص البـالغ  ساعة عـىل شـبكة اإل24ضعف ذلك العدد من أطفالهم 
  .نرتنتا عىل شبكة اإلٍّساعة شهري 100العادي يف الصني ما يقرب من 

 % 81نرتنت، حيـث يحجـز الربيطانيون هم أكرب مستخدمي مواقع السفر عىل شبكة اإل -
ثانيـة يف هـذا نرتنـت، وتـأيت أسـرتاليا يف املرتبـة المن الربيطانيني تـذاكر السـفر عـرب شـبكة اإل

  . %67املضامر بنسبة 
ئهم قضـامـن هم لـن ميـانعوا ءعرفـون أن آبـانهم يإمن األطفال الربيطانيني % 19يقول  -
   %.55رتفع هذه النسبة يف الصني لتصل إىل ت عىل شبكة اإلنرتنت، وًوقتا

  :نشاط
، "ه علامء الـنفس بصـورة أفضـلاأللعاب يفهمإن مفهوم " ):Winnicott, 1953(كام قال 

 .!، واألطفال)أي الدراسات السينامئية( النظريات حول الخيال والواقع ووواضع
.  الثالثة لأللعاب يف تجربتك الشخصـيةرئيسةناقش يف مجموعات عمل صغرية الجوانب ال

مـا  بأي طريقة؟ و؟ وإذا كان األمر كذلك، ففي أي مراحل حياتكوهل يعد هذا الجانب فعاًال
صـلة بفئتـك العمريـة؟ هـل ميكنـك  بوصـفها ذات هي أمناط األلعاب التـي ميكنـك تصـنيفها

بني استخدامات الجيـل األكـرب  و، كبرية بني استخدام جيلكم لأللعابمالحظة وجود اختالفات
  منكم؟ وماذا عن الجيل األصغر منكم؟ هل تلعب مبفردك أم ضمن مجموعة؟

  :)Massively multiplayer(األلعاب متعددة الالعبني 
  اإلنرتنـت، واأللعاب عـىل شـبكة)console(ستشهد األلعاب املستخدمة لوحدات التحكم 

 يف  مليـار دوالر27.1 زيـادة مـن -  وفق بعض التقديرات التجارية- األلعاب الالسلكيةسوق و
  .)PricewaterhouseCoopers, 2006  (2010 يف عام دوالرمليار 46   إىل2005عام 
عـىل سـوق  )Microsoft(مايكروسـوفت و) Sony (سوينو )Nintendo(تهيمن رشكات و

  .ة العاملي)console(ألعاب وحدات التحكم 
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 (Multi-User Domainsمـع ظهـور اإلنرتنـت وقـد بـدأت ألعـاب القـامر عـىل شـبكة
MUDs""( ،ـاحات ـن ـس ـارة ـع ـاالت ووـهـي عـب ـاد ومـج ـددة املـسـتخدمنيأبـع ـد  متـع ، وتعتـم

"MUDs"املـاوس، فكـل / ال تحتاج عادة إىل استخدام الفأرة و، عىل عرض النصوص يف األساس
يلعبوا ل الفرصة أمام الالعبني "MUDs"تتيح . توبةُما يعرض عليها يكون عبارة عن نصوص مك

، ويـتم )PvP( أو أن يلعب العب ضد العب آخر - )PvE (ـ وهو ما يعرف ب- ضد بيئة معينة
ـة  ـواة" MUDs"إدارة غالبـي ـل الـه ـن قـب ـرب  و،ـم ـدد200يعـت ـب ـع ـداً الـع ـة اً جـي ـدء اللعـب  لـب

)Mortensen, 2006(. 
كـرت األلعـاب ثالثيـة ُجيا الحواسـيب، حيـث ابت يف تكنولوًيات تطورالقد شهدت التسعين

سـرتاتيجيات وألعـاب إ، )FPS(بتكـار لعبـة اوالتـي قامـت ب، )Quake(مثل لعبة ، 3Dاألبعاد 
والتـي مهـدت الطريـق للـدور الـذي لعبتـه األلعـاب ، )Dune II(مثل لعبة ، )RTS(الوقت 

، )Star Craft (و  )Warcraft( مثـل ،)MMORPG( اإلنرتنـت متعددة الالعبني عـىل شـبكة
  . وغريهام
 ،مكانـة يف الثقافـة اإلنرتنـت  احـتالل ألعـاب الكمبيـوتر عـىل شـبكة2006شهد عـام  لقد

فقـد تطـورت .  ألول مـرة"MUDs"عنـدما قمـت بزيـارة ، 1997تختلف عن مكانتها يف عـام 
  الًجـزءا وأصـبحت يف وقتنـا الحـايل ،وسـنيوألعاب الكمبيوتر من كونها أنشطة غامضـة للمه

 Dragon( يتجزأ من نسيج الرتفيه التجـاري، فمـن املمكـن أن يصـل عـدد الالعبـني يف لعبـة
Realms(   العب يف يوم استثنايئ جيد، بينام وصل عدد الالعبني يف لعبة 200إىل )World of 

Warcraft( قتصـاديات تطـور األلعـاب اتتنـافس . 2005 ماليني العب يف ديسمرب 5 إىل حوايل
 رئيسبأقىص رسعة يف التيـار الـ اإلعالمية نترش هذه الوسيلةت، واملوسيقى وناممع صناعة السي

يف الحقيقـة ميتلـك جيـل اآلبـاء ألطفـال اليـوم خـربتهم الخاصـة يف ألعـاب . للثقافة الشـعبية
 قضـوها يف معامـل األلعـاب ،الكمبيوتر، حتى لو كانت تلك التجارب عبارة عن حوادث نادرة

وقد تم تزويد بعض الحواسيب الشخصية املوجـودة يف أمـاكن . ) arcade games(اإللكرتونية
 وهـي لعبـة ، بصـفة أساسـية)solitaires( لعبة ، مثلالعمل ببعض األلعاب البسيطة العادية

 ومل يعد املستخدمون لهذه األلعاب عبارة عن مجموعة من الغربـاء عـىل ،ورق لشخص واحد
  .)Mortensen, 2006(يل آبائهم كان الحال مع ج  كام،مفهوم ألعاب الكمبيوتر



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 374

 إحـدى األلعـاب ثالثيـة األبعـاد التـي تحـايك الحركـة )World of Warcraft(تعد لعبـة 
، ومـن املمكـن أن يلعـب )avatars ويقوم الالعبون بالتحكم يف شعاراتهم الشخصـية ،البدنية

). PvP(ر أو أن يلعب العب ضد العب آخ، ) PvE(ـ وهو ما يعرف ب،العب واحد ضد بيئة ما
، )console(عن طريق وحدات التحكم  اإلنرتنت وميكننا املشاركة يف هذه األلعاب عىل شبكة

مل يكـن تطـور هـذه التكنولوجيـا .  أو أجهزة االتصال الالسـلكية،أجهزة الكمبيوتر الشخصيةو
إن نوعية النـاس الـذين ؛ حيث  مجرد تغيري كبري-  بطبيعة الحال- الجديدة يف مجال األلعاب

 لتشـمل السـكان ،يس الكمبيوترويلعبون األدوار يف األلعاب قد اتسعت من العامل الضيق ملهو
  .عىل نطاق أوسع

،  هم فئة أكرب بكثري،)World of Warcraft(وهذا يعني أن الالعبني املحتملني للعبة مثل 
 ا،ًكـانوا أكـرث تنوعـ" MUDs"إن مستخدمي . )MUDs(من مجتمع الالعبني عىل ًوأكرث تنوعا 

يـوتر منـذ الحقبـة التـي بيتم متثيلهم يف األساس من قبل املستخدمني القدامى ألجهـزة الكمو
  .)Mortensen, 2006 (نرتنتكان يسيطر الذكور البيض من الشباب عىل شبكة اإل

  :من يستخدم هذه األلعاب؟
، 2005 دراسـة يف عـام )BBCذاعـة الربيطانيـة ت هيئـة اإل، فقـد أجـريكاد يكون الجميع

 سـنة يف بريطانيـا قـد 65-6من الذين تـرتاوح أعامرهـم بـني  % 60وجدت أن ما يقرب من و
مـن الـذين  % 97 و، سـنة10-6تـرتاوح أعامرهـم بـني جميـع مـن  واستخدموا هذه األلعاب،

 % 65 و، سـنة24-16تـرتاوح أعامرهـم بـني ممـن  % 82  و، سـنة15-11اوح أعامرهم بني ترت
  سـنة،50-36من الذين تـرتاوح أعامرهـم بـني  % 51 و سنة،35-25ممن ترتاوح أعامرهم بني 

  .)Pratchett, 2005( سنة 65-51من الذين ترتاوح أعامرهم بني % 18و
 فيام يخص انتشار هـذه ،الواليات املتحدة و من بريطانياتتشابه الخارطة السكانية يف كلو

  .)Norton, 2008(األلعاب 
وحـدات الـتحكم  ومدى انتشار ظاهرة ألعاب وحجم إذا نظرنا إىل بريطانيا ميكننا معرفة 

)console(،نرتنت واأللعاب عىل شبكة اإل.  
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 : سجل األلعاب يف بريطانيا
 مليون شـخص يف 26.5 ما يقرب من ي أ، سنة65 إىل 6ممن ترتاوح أعامرهم بني  % 59 - 

 .بريطانيا يستخدمون هذه األلعاب
 ًعامـا 65 و6م بـني ما يصـل إىل مليـون بريطـاين ممـن تـرتاوح أعامرهـ، 21.6أو ،  48% -

 .قل مرة يف األسبوعيلعبون عىل األ
 . سنوات يعتربون أنفسهم العبني10 و6جميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  -
 . سنة50 إىل 36ترتاوح أعامر ربع الالعبني يف اململكة املتحدة بني  -
 . سنة65 و51 مليون من الالعبني ترتاوح أعامرهم بني 1.7أو ، 18% -
 .اً عام28 متوسط عمر الالعب يف اململكة املتحدة يصل إىل -
  .)Pratchet, 2005(من جميع الالعبني هم من اإلناث % 45 -
 أو األبعـاد الجغرافيـة ،با الغربيـةرص عىل أوربالرغم من ذلك، فإن ظاهرة األلعاب ال تقتو

 )console(ة الـتحكم للواليات املتحدة، حيث تتمتع األلعاب التفاعلية التي تعتمد عىل وحد
 عادة ما يخصص ،تغطي كافة املراحل العمرية و،بشعبية عرب الحدود الوطنية ، اإلنرتنتأو عرب

  .)Wu et al., 2007(جداول زمنية خاصة للمشاركة يف هذه األلعاب  الالعبون الكوريون
Table 13.2 Chinese online game players 

  

Online players (millions) 

2001 4.95 

2002 9.50 

2003 12.95 

2004 19.76 

Source: Wu eta!. ( 007).  

  
 )MMORPG( من االسـتخدامات الشـيقة أللعـاب ًبعضا )Wu et al, 2007 ( وقد سجل

، كـام أنهـم الحظـوا انتشـار ألعـاب )in-game marriage( مبا يف ذلك لعبة الزواج ،يف الصني
)MMORPG(بني الشباب يف املدن الصينية كواحدة من أكرث األنشطة شعبية .  

ـاب  ـد خصـصـت ألـع ـة)MMORPG(وـق ـل -  املنزلـي  Kingsoft( و)Netease.com( مـث
Corp( - وجـود تقنيـة روايـة   يك يشرتكوا يف األلعاب، مـع؛موارد ضخمة للماليني من الالعبني

ـاب، ـذه األلـع ـة يف ـه ـص التفاعلـي ـة  والقـص ـة كتاـب ـور، وإمكانـي ـل الـص ـة تحمـي ـة إمكانـي   تقنـي
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أي مـدونات الالعبـني  - )BBS(  املتعلقة مبجال األلعاب يف نظام والخربات،املشاعر الشخصية
نرتنت، وتلك املساحات املمتـدة التـي تغـذيها  والصحف شبه الرسمية عىل شبكة اإل- الخاصة

  يك يسـتمتع الجميـع؛ا للتواصـلٍّخلقت منصة متحـررة نسـبي، )MMORPG(أنشطة ألعاب 
عـالوة عـىل ذلـك، . قصص األفالم و باستخدام ميزات الرسوم املتحركة،بتجربة الرتفيه التفاعيل

بـني الحيـاة اليوميـة  و، اإلنرتنـتات االندماج املستمر بني شبكة توفر إمكانفإن هذه األلعاب
  ).Wu et al., 2007 (لعامة الناس

مر الهـني، فقـد قـدمت  ليست باأل،لقد أضحت عملية قياس مثل هذه الجامهري الجديدة
)comScore( لعاب عىل شبكة اإلنرتنـتمحاوالت تقديم صورة ملجتمع األأوىل  2007 يف عام 
- )snapshot( واـضـعة يف االعتـبـار جمـيـع املواـقـع اإللكرتونـيـة الـتـي تـقـدم - 2007 يف ـمـايو 

عاد تنزيل هذه األلعـاب، مـع اسـتب وأو خدمات تحميل ، اإلنرتنتخدمات األلعاب عرب شبكة
وقد قامت منهجية عملية القياس عـىل حسـاب عـدد الزيـارات ملواقـع . مواقع ألعاب القامر

ـدًال،األلـعـاب ـع  و ـمـن ـعـدد املـسـتخدمني، ـب  World of( و)(Second Lifeتحـظـى مواـق
Warcraft( ذـلـك ألن العدـيـد ـمـن  و؛بحـصـة أـصـغر يف ـسـوق األلـعـاب وـفـق ـهـذه املنهجـيـة

 ولكـنهم ، ملوقع اللعبة اإللكـرتوين بانتظـامرئيسةا الصفحة الاملستخدمني أو الالعبني لن يزورو
  .يبدأون يف اللعب مبارشة عرب األيكونة املوجودة عىل سطح املكتب يف جهاز الكمبيوتر

Table 13.3 Worldwide online gaming community  
M. East-Africa Asia-Pacific Latin America North America  Europe Worldwide 

35,058 283.519 53,042 177.455 222,92 771,997 

لكنها يصعب الوصول إليها  و،مجتمعات رقمية كبريةجامهري وإن هذه األلعاب عبارة عن 
 والذين ،بالفعل ليس من السهل تحديدها من قبل رشكات قياس الجامهري و،من قبل املعلنني

قـد يضـطر الالعبـون يف كثـري مـن . ةيرغبون يف معرفة أسـاليب الحيـاة واألبعـاد الدميوغرافيـ
 من أجـل االسـتمتاع باسـتخدام الـربامج الخاصـة ؛األحيان لدفع مقابل مادي لرشكات األلعاب

  . لكن ال يرغب هؤالء الالعبون يف مشاهدة اإلعالنات وبهم،
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Table 13.4 Possession of video games consoles per 100 households  
 

2005  2005  

japan 31.1 Netherlands 13.4 

USA 24.9 Mexico 12.5 

Canada 24.3 Spain 11.5 

France 19.6 Greece 10.5 

Germany 19.0 Hungary 10.2 

Malaysia 18.9 Czech Republic 9.5 

South Korea 18.6 Thailand 9.1 

Austria 17.3 Poland 7.9 

Australia 17.2 Brazil 6.8 

UK 17.2 Chile 6.7 

Switzerland 17.0 South Africa 6.3 

Belgium 16.9 Russia 3.5 

Denmark 16.8 Romania 2.8 

Taiwan 16.8 Philippines 2.1 

Sweden 16.7 China 1.3 

Italy 16.1 Egypt 1.0 

Turkey 15.5 India 0.9 

Argentina 14.1 Indonesia 0.3 

Source: Euromonitor estimates (www.euromonitor.com/). 

مام ال شك فيه أن الالعبني يتمتعون بقوة مـؤثرة يف اقتصـاديات وسـائل اإلعـالم، فعنـدما 
 يف األسـواق )StarCraft( الرتفيهيـة بـإطالق لعبـة )Entertainment Blizzard(قامت رشكة 

 من نسـبة الالعبـني ًا مليون3.5 تقديرات تصل إىل -  يف سنواتها األوىل- حققت كوريا الجنوبية
   . ماليني العب6 والتي وصلت إىل ،عىل مستوى العامل

ا ً كـان حـافز)PC bangs( اإلنرتنـت يف مقـاهي اإلنرتنـت كام أن الطلب عىل األلعاب عـرب
 ت اإلنرتنـوقد سـارت األلعـاب عـرب شـبكة. لتطوير اللعبة عىل نطاق واسع يف كوريا الجنوبية

 هي عبارة عـن )PC bangs ( و- ا إىل جنب يف كوريا الجنوبيةًالحديثة جنب اإلنرتنت مقاهيو
 ولكن بالنسبة للكوريني كانت هذه املعامل أو املقاهي - معامل توفر خدمات شبكة اإلنرتنت

 ليمتـد إىل الواقـع الحقيقـي اإلنرتنـت عبارة عن الحيز االجتامعي الذي يخـرتق نسـيج شـبكة
)Huhh, 2008(.  
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 ،ذات النطـاق العـريض اإلنرتنت يف كوريا الجنوبية وصالت اإلنرتنت  وقد اعترب مستخدمو
ة لتسـعري قيمـة اشـرتاك وتم تطـوير سياسـة جديـد. )StarCraft(ا ال غنى عنه عند لعب ًأمر

ذات النطاق العريض يف كوريـا  اإلنرتنت  لخدمات وصالت)ISP مقابل خدمة شهري منخفض
مـطـوري األلـعـاب ملامرـسـة  و اإلنرتـنـت أـمـام مـقـاهيةأدى إىل إتاـحـة الفرـصـ ـمـام ؛الجنوبـيـة
 1998 يف )Lineage MMORPG (بـإطالق ألعـاب )Huhh, 2008(وقد استشهد . أنشطتهم

  : عىل ذلكرئيس كمثال )NCSoft(بواسطة رشكة 
مـن خـدمات  اإلنرتنـت  عـىل شـبكة)MMORPG(لقد استفاد الجيل األول مـن ألعـاب 

عاليـة الرسعـة، بيـنام سـاعد النجـاح الكبـري الـذي حققتـه األجيـال التاليـة نـت  اإلنرتوصالت
)Lineage(بشـكل  اإلنرتنت عىل خلق بيئة تستوعب وتتقبل األلعاب عىل شبكة  من األلعاب

ة إقبـاًال مبجرد أن زال الشك وعدم التيقن حول صناعة األلعاب، شـهدت كوريـا الجنوبيـ. عام
يجدر بنا اإلشارة إىل أن هذه األحداث  و،1999يف أواخر عام  )MMORPG( عىل ألعاب ًكبريا

 من خالل الدور املحوري الـذي لعبتـه مقـاهي اإلنرتنـت، هـذا ،قد اكتسبت زخمها وحيويتها
 ىيعـز.  الفتة لالنتبـاه1999 و1998بني عامي  اإلنرتنت وقد كانت معدالت منو أعامل مقاهي

مـة ءي قـد وفـرت لزائريهـا بيئـة أكـرث راحـة ومالهذا النمو إىل معرفة حقيقة أن هذه املقاه
مـن منـط الهـدوء  ، اإلنرتنـت، تغري منط املكـان يف مقـاهيأوًال. 1998ملامرسة األلعاب يف عام 

مـع وجـود ، )coin operated شـحون بالحركـة والحيويـةاملفتـوح املكـان املاملكتبي إىل منط 
هي قد سمحت لزائريها بطلب خدمـة كام أن هذه املقا. أشهر الوجبات الخفيفة واملرشوبات

؛ يك يلعبـوا الزائـرين اإلنرتنـت لقد شجعت سياسة تسعري مقـاهي. توصيل الطعام إىل املقهى
كلـام انخفضـت الرسـوم  اإلنرتنـت  أطول، فكلام قىض الزائـر سـاعات أطـول عـىل شـبكةًوقتا

" مقاهي اإلنرتنـت"ة  لـعبارًامرادف وبديًال" مقاهي األلعاب"مل يكن استخدام هذا و. املستحقة
  .)Huhh, 2008(  من قبيل الصدفةةكورياليف اللغة 

  :نشاط
، وقـد قمنـا بـربط الكلمـة بسـياقات )genres( يتطرق املقطع التـايل إىل موضـوع النـوع

 .يتعلق باأللعـاب فيام )genres( اآلن نود منك التفكري يف قضية النوع .األخرى اإلعالم وسائل
األشـكال الثقافيـة، ولكـن ابـذل  واملختلفـة اإلعـالم مقارنـات بـني وسـائل إجراء ال ميكننا دامئًا

  التـي تعتمـد عـىل و ،تصـميامت األلعـاب التـي تعرفهـا وقصارى جهدك يف التفكري يف قصـص
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 أو إىل أـنـواع أـخـرى ـمـن ،التليفزـيـون بـنـوع األـفـالم أو  ـتـرتبط ـمـثًال،)genresمفـهـوم الـنـوع 
قـم بـإجراء نقـاش حـول مفهـوم النـوع . لرسد القصـيصأو ا اإلنرتنـت التصميامت عىل شبكة

  .التقييامت اإلعالمية وكمفهوم أسايس يف األبحاث املتعلقة باأللعاب
  :األنواع الجديدة من األلعاب

 اف ـفـيام يتعـلـق بتـصـميامت األلـعـاب، ـهـي نهاـيـة املـطـ)MMORPG(مل تـكـن ألـعـاب 
لية دمج األلعـاب الرقميـة  لوصف عم؛)Pervasive games( عبارة )Ian Bogost(ويستخدم 

ـادي ـديو .)bogost .com( يف املجــال اـمل ـة الفـي ـرب لعـب  DDR" dance dance" (وتعـت
revolution(عىل هذه األنواع الناشئة  مثاًال )Behrenshausen, 2007(.  

 عـبـارة ـعـن لعـبـة فـيـديو تـصـاحبها )DDR( ـمـن لعـبـة )Bemani(يعـتـرب إـصـدار  وـهـذا
ـيقى ـاع / املوـس ـي ا،اإليـق ـا  والـت ـة . )Konami(بتكرـه ـة العاـم ـة يف األروـق ـاب املتاـح إن األلـع

 أو يقلـدوا ،يلعبـوا عـىل الطبـول و تتطلب من الالعبني أن يرقصوا،املخصصة ملامرسة األلعاب
بـالتزامن مـع رمـوز  و،موزعي املوسيقى ضـمن مسـاحة مكانيـة محـددة/أداء مقدمي األغاين

إن هـذه اآلالت . امت محددة خاصة باللعبة أو وفق تعلي،تظهر أمامهم عىل شاشة الكمبيوتر
ا تتـيح ً ولكنهـا أيضـلشاشـة،ين عـن طريـق عـرض أجسـادهم عـىل اإىل مـؤدتحول الالعبـني 

  .)Behrenshausen, 2007(للمستخدمني فرصة االستمتاع بالنشاط الحريك الرتفيهي 
 ئاد عـىل عنـارص تؤكـد عـىل مبـ- ألعاب الفيديومثلها مثل  - )Bemani(وتحتوي أجهزة 

 بناء عىل الحركـة الدقيقـة يف الوقـت املناسـب ،االنضباط والكفاءة، حيث يتم مكافأة الالعبني
من شـأنه أن عدم قدرة الالعب عىل تطبيق تعليامت اللعبة  و.وفق التعليامت اآللية املحددة

] األمـوال[بذلك يحتـاج الالعـب إىل إدخـال املزيـد مـن أربـاع الجنيهـات  و،ضع نهاية للعبةَي
كأحـد أفـراد  و، تؤكد عىل دور الالعب كمـؤد)Bemani(الت آلا وبذلك فإن ،ستكامل اللعبةال

داء الالـعـب أ ـمـثلام تـقـوم ألـعـاب الفـيـديو بتقـيـيم مـعـدل ًمتاـمـا ، نفـسـهالجمـهـور يف الوـقـت
  شـامًالاًمي بينام يخطو الالعـب خطواتـه يف اللعبـة، وعـادة مـا تعطـي لالعبـني تقيـ،باستمرار

  .)Behrenshausen, 2007( نهاية اللعبة ملستوى أدائهم يف
ووصـلت ، 1998 يف اليابان يف عـام )Konami( التي ابتكرها )DDR(وقد تم إطالق لعبة 

 اللعبة يف )Konami( مليار دوالر، وبعد أن أطلق 173.6 صايف األرباح التي حققتها اللعبة إىل
  مليـة الرتاكميـة لسلسـة ألعـاب  إجـاميل املبيعـات العاوصـل - 2005الواليات املتحدة يف عـام 
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)DDR( دوالر  /  مليون وحدة7.5 إىل أكرث من)Behrenshausen, 2007(،لكـن ال تقـترص  و
  .مهمة األلعاب الرقمية الجديدة عىل تحقيق األرباح للرشكات وحسب

ا ًا وفـق مفـاهيم مختلفـة اختالفـًلقد تم تصميم جميع هذه األنواع من األلعـاب خصيصـ
 تقـوم هـذه األلعـاب بـدمج ومـزج األحيـانويف بعض ، أللعاب الرقمية التقليديةعن ا اٍّجذري

 يف طريقة فريدة ومثرية لالهتامم، ويتم وضـع ًاأللعاب الرقمية معا وسامت األلعاب القياسية
متتلـك كـل لعبـة القـدرة عـىل  ويف كـال الحـالتني، -يف املقـام األول  -خربة الالعب ومجتمعـه 

ويتم الرتكيز يف مثل هـذه األلعـاب عـىل .  مراحل تطور اللعبة املختلفةالتكيف مع الالعب يف
إن اللعبـة ال ميكنهـا قيـاس قيمـة فـ، )DeKoven(األشخاص أكـرث مـن الرمـوز، وكـام صـاغها 

 I(يف حني أنه قد تم تطوير لعبـة .  ولكن األشخاص قادرون عىل قياس قيمة اللعبة،األشخاص
Love Bees( -تي تعرف  وهي إحدى األلعاب ال  

 يسـتخدم العـامل وهـي عبـارة عـن رسد تفـاعيل - alternate reality game "ARG)"(بـ 
 لـتحيك ، وعنـارص اللعبـة؛املتعـددة اإلعالم ا ما تتضمن استخدام وسائلً وغالبالحقيقي كمنرب،

، )Halo 2( باعتبارها وسيلة لتسويق لعبـة - بأفكار وأفعال الالعبنيقصة من املمكن أن تتأثر 
  . د اكتسبت اللعبة وضعها الخاص خالل الفرتة املحدودة التي تم بث اللعبة خاللهاوق

 اإلنرتنت وتقوم اللعبة بتوفري مفاتيح حل اللغز من العامل الحقيقي عرب الهواتف وصفحات
نه تم ، حيث إ)The Beast( حذو لعبة )I Love Bees(وغريها من الوسائل، وقد حذت لعبة 

  مثـل،)Stephen Spielberg(و )Stanley Kubrick( نيج ألفالم املمثلـرها بهدف الرتوييتطو
)AI( و) Majestic(الحـظ الـذي أنتجتـه ئ فيلم الرعب سي )Electronic Arts( التـي ترفـع 

 بهدف طمس الحـدود بـني ؛وقد تم تصميم مثل هذه األلعاب". اللعبة التي تلعب بك"شعار 
 ,.Pearce et al (لأللعـاب النسـيج السـحري بهدف إحـداث تصـدعات يف والواقع، واأللعاب

2007(.  
 مـن جامعـة )Katie Salen ( و )Frank Lantz(و )Nick Fortugno(مـن وقد قام كـل 

)Minnesota( بإعداد قطع شطرنج قابلـة للـنفخ 2003 يف عام )inflatable( يصـل ارتفاعهـا 
 St( و)Minneapolis(يف تقـاطع رشعـي ) BUG(وتـم بـدء اللعبـة ).  مـرت7.6 (اًقدم 25إىل 

Paul(  الـثالث فـرق اليف الفرتة من اليوم الثالث إىل السابع من شهر سبتمرب، حيـث تسـابقت  
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 ،األنهـاروالحـدائق والجسـور و الزرقـاء عـرب الشـوارع وبواسطة قطع اللعبة الحمراء والصفراء
 . إىل خط النهايةوصوًال

، كـام أنهـم نضامم إىل إحدى الفرقالبهدف ا ؛ اإلنرتنتوقد تم تسجيل الالعبني عىل شبكة
ا وقـد تحولـت هذ. "صوتوا لصالح أفضل طريق ميكن أن تسلكه قطع الشطرنج القابلة للنفخ

زدحـام ا حيث قـام الالعبـون بحمـل قطـع الشـطرنج وسـط هذه اللعبة إىل حدث جامهريي،
لتحيـات املرور من مكان إىل آخـر، بيـنام اسـتقبل املشـاركون فـرقهم عنـد نقـاط التفتـيش با

 بهدف كسب مزيـد مـن ؛الزهر العمالق /  وقاموا بدحرجة زوجني عمالقني من الرند،والتهليل
  ).Pearce et al., 2007 (الوقت

 عبارة عن عدة وسائل إعالمية ميكن أن تتقاطع مع النشـاط )Pervasive games(وتعترب 
 ،اب ألغـراض متنوعـةالساحات العامة، فمن املمكن أن يـتم ابتكـار مثـل هـذه األلعـ والبدين

تعكـس لنـا أن  )Pervasive games(إن . كثري من هذه األغراض قد ال تكـون بهـدف الـربحو
 pervasive( و اإلنرتنـت يف عامل األلعاب عىل شـبكةرئيساملجتمعات املتقاربة هي االتجاه ال

games(،هذه املجتمعات املتقاربة هي عبارة عن تجمعات مـن أسـاليب الحيـاة املختلفـة و 
 أو حتى مجرد تقـديم يـد ،املوضة والرياضة و مثل السياراتاملصالح املشرتكة،التي تستند إىل 

  .)Nichols et al., 2006, 48(املساعدة إىل اآلخرين 
 )MUDs( باإلضـافة إىل ، مجتمعات متقاربة)MMORPG(ومن املمكن أن تكون ألعاب 

  . هذه املجتمعات املتقاربة أكرثوتعد األلعاب مبثابة النشاط الذي يقرب بني التقليدية،
  :التلخيص

  )RTS( مثـل - نرتنـتلقد أضحى الدور الـذي يلعبـه الالعـب يف األلعـاب عـىل شـبكة اإل
جعلـت الشـبكات التـي  و خاصة يف ظل تكنولوجيا الحواسيبً وتعقيدا،اً أكرث تطور- )FPS(و

لعـاب اإللكرتونيـة  محل معامل األ)MMORPGs(لقد حلت ألعاب . كن تحقيقهمي ًمنها أمرا
)arcade(،فيام يتعلق بالشـعبية وحجـم املشـاهدين، يف حـني أن ،ألعاب املغامرات القدمية و 
)Pervasive Games(ـبـني الـعـاملني االـفـرتايض ت االـهـتامم يف فـكـرة إيـجـاد تـقـاطع ـقـد أـثـار 

  .واملادي
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  ):age compression(بناء العامل وظاهرة ضغط العمر 
 أسـباب جامليـة؛عطائهم أي قدر من التقدير الجـاد وفـق اوالت إللن يكون هناك أية مح

  . وذلك ألنهم ببساطة ال يستحقون كل هذا العناء
(Margaret Dalziel, Comics in New Zealand, Landfall, 1955 )  

 الحضـارية، ا وحياتهـ،إن الرسوم الكارتونية تتغذى عىل معظم العادات األساسية لإلنسانية
 وإذا قمنا بحظرها فإن من شأن ذلـك أن ،انب األضعف يف مجتمعاتنا وأطفالنافهي تلتهم الج

  . للمزيد من انحراف أطفالنا يف املستقبلاٍّ ويضع حد،يقلل فرص نشوب الحروب
) Bill Pearson, Letter, Landfall, 1955(  

 مـن ، يف الخمسـينيات للرسـوم الكاريكاتوريـة)Pearson( و )Dalziel( مـن لإن إدانة ك
ىل املخاوف حـول األلعـاب، وبـال شـك إن هـذه اإلدانـة ع يف العرص الحديث إسقاطهاملمكن 
ن مثـل هـذه الرسـوم الكارتونيـة مل تـدمر الحضـارة إ مناسبة، حيث -  بطبيعة الحال- ليست

 قام ،يف الواقع، إن العديد من األبطال الخارقني يف الواليات املتحدة األمريكية. الحديثة بالفعل
  كرد فعل للمامرسـات القمعيـة النازيـة ضـد حريـة الـرأي،بتكارهمايهود مهاجرون بفنانون 

دعم هـذه م يـمهكام أن هناك مفهوم  .1944 ىوحت، 1933قتل املدنيني خالل الفرتة ما بني و
 أو ،ةوءسـواء الرسـوم الكارتونيـة املقـر - تستطيعاأللعاب حيث إن  ؛ أال وهو األلعاب،اإلدانة

 ،أن تغـري واقـع املجتمـع -  اإلنرتنـت أو األلعاب عـرب شـبكة،التليفزيون املشاهدة عىل شاشة
 بصـمتها عـىل )MMORPGs(وتؤثر عىل سلوك أفراده، فعىل سبيل املثال لقد تركت ألعـاب 

    .سلوكيات أفراد املجتمع
 عملية )Tolkien( يف عملية بناء العامل، وكام يصف ٍّاممه اًاأللعاب دور وطاملا لعب األدب

ٍّعاملـا ثانويـافكـام يخلـق الكاتـب .  فهي عملية أقرب إىل عملية االبتكار والخلق، العاملبناء ً - 
 إىل ذلـك ئومبجـرد أن يـدخل القـار.  فقـطعقله ميكن ألي شخص دخوله لكن ب- ٍّ ثانوياخلًقا

تحـدث كـل األحـداث  و، كل ما يرويه الكاتـب ثـوب الحقيقيـةلبسُ ي،العامل الثانوي االفرتايض
 بينام هـو ،بذلك العامل كام هو -  أو يف حالتنا الالعب- ويؤمن القارئ. نني ذلك العاملوفق قوا
 أعـىل وأسـمى مـن عمليـة خلـق - )Tolkien(بالنسبة لـ  - ليست هناك أي عملية وبداخله،

  .)Tolkien, 1977(عامل ثانوي 
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خـالل النسـخ  مرة أخرى من )The Lord of the Rings( وقد قام املاليني مبطالعة ثالثية
  يف أوائل القرن الحـادي عرش،)Peter Jackson(التي تم إنتاجها من الفيلم الذي أعده فريق 

 يف - )shape- shifter(  أو مـا يسـمى بتغيـري الشـكل- )Pokémon( قد هيمنـت ظـاهرة و
 عـىل القـدر ،الصـغار إىل عـامل ثـانوي آخـر اإلعالم ات عىل دخول مستخدمي وسائليالتسعين
األلعـاب الرقميـة  وولـذلك فـإن األلعـاب التفاعليـة.  التعقيد مثل العـامل الحقيقـيمننفسه 

ـحـدث عنـهـا ت وتتمـتـع بخـصـائص الـعـوامل الثانوـيـة الـتـي ت،الحديـثـة تبـنـي الـعـامل ـمـن حولـنـا
)Tolkien( . بـ ةاملسام -لقد تبنت الحركة الوضعية Situationist International "SI")( يف 

 .حاولت أن تكون ذات صلة وثيقـة بأخالقيـات وماهيـة الحيـاة و، العامل دور بناء- اتيالستين
 أن طريقتنـا يف الحيـاة لـن )Constant Nieuwenhuis(رجحت حركة التحرض الحديث لــ و

 بــل وفــق األلعــاب التــي نختارهــا ،تتحــدد يف املســتقبل وفــق األربــاح التــي نحققهــا
)Nieuwenhuis, 1966(.  

ة القلـق إزاء األلعـاب الرقميـة كصـناعة كـربى، ولكـنهم يف ينتاب مؤيدو الحركة الوضعيو
تتمتع األلعاب بالنسـبة  و.)games pervasive(تزداد دهشتهم عىل إثر انتشار نفسه الوقت 

ـة الوـضـعية ـدي الحرـك ـاب،ملؤـي ـات ـحـول األلـع ـل ، وبالنـسـبة لواـضـعي النظرـي  Johan( مـث
Huizinga, 1970 (- بسامت مميزة:  

ة عـىل  وفـق األوامـر املمـال-  عن أنشطة تطوعية، وال يعد اللعـبجميع األلعاب عبارة -
 .  بعد اآلنً لعبا- الالعب

 ،األلعاب ليست حياة عادية أو حقيقية، ولكنها يف الحقيقة خروج من الحيـاة الحقيقيـة -
. )26, 1970(دخول يف عامل وقتي من األنشـطة التـي تحمـل خصـائص هـذا العـامل الخاصـة و

ال تعد حياة حقيقية عادية، فهي بذلك تخرج عـن إطـار اإلشـباع الفـوري ن األلعاب إوحيث 
   .للرغبات

 بأنهـا -  أو مـدتها الزمنيـة، سواء بالنسبة إىل موقعها- األلعاب عن الحياة العادية  تتميز-
لقد ظهرت األلعاب ضمن حدود زمنية ومكانية معينة، فهـي  .منعزلة ومحدودة بعض اليشء

  .)28, 1970(تحمل معناها املميز لها  وص،تسري عىل مسارها الخا
ينجذب املسـوقون بـدورهم لجمهـور  و لأللعاب،-  عىل وجه الخصوص- ينجذب األطفال

  يـضـم ـحـوايل ثـلـث ـسـكان الـعـامل بلـيـوين ـشـاب دون ـسـن الثامـنـة  و.األطـفـال بـصـفة خاـصـة
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عظم البلدان ما يقرب من الربع يف م و،الذين يشكلون نصف السكان يف الدول النامية وعرش،
 . الصناعية

لقد حملت األلعاب الرقمية املسوقني عىل استنتاج ما مفاده أن األطفال يتعلمون بشـكل 
 اإلعـالم  مـام كـان عليـه يف الوضـع يف بيئـات وسـائل،الجديدة اإلعالم أرسع يف بيئات وسائل

 اختفاء اهرة والتي تسمى بظ- )age compression(وتعد ظاهرة ضغط العمر . ًاألقدم عمرا
ُمن التقنيات التي ترسع من خطـى تعلـم  اإلعالم  عىل استفادة صناعة مثاًال- الطفولة كذلك

ـال يـكـربون  - )KGOY( اإلـعـالم  وـفـق مـصـطلحات ـصـناعة- ُ أو ـكـام تـسـمى،األطـفـال أطـف
  .  نفسهويصغرون يف العمر يف الوقت

 مـن القـدرة ويات أعـىلتُأن األطفال يطـورون مسـ إىل )KGOY(وترجح أطروحة نظرية 
 ونتيجة لذلك فإن العـرائس ؛عىل ترتيب املهارات املعرفية بشكل أرسع يف مراحل سنية أصغر

ًلعاب املصممة لألطفال األكرب سنا تباع حالياواأل ُ نهـم يتمتعـون إ حيـث ؛اٍّ لألطفال األصغر سـنٍّ
 تقـديم هـذه )KGOY(ويتضـمن منـوذج . بدرجة أعىل من الذكاء مـن الجيـل السـابق لهـم

مـن   ترتاوح أعامرهـم، مليون نسمة من سكان الحرض حول العامل565املنتجات ملا يقرب من 
  .)McDougall and Chantrey, 2004(فرصة ممكنة   بأرسعًعاما 5-14

تعـكـس ازدـهـار أـسـواق ) 8 .13،  7 .13 ، 6. 13 ، 5 .13 (ـلـن يـسـتغرب أـحـد أن ـجـداول
. اتيـال عىل األقل منذ بدء تقـدميها يف الثامنيناأللعاب الرقمية، فقد مرت األلعاب بثالثة أجي

 املعتمـدة هـيليسـت و( من مبيعات ألعـاب الفيـديو )snapshot(وقد اختار الكتاب لقطة 
ـتحكم ـعرص ضــغط العمــر -2003 لعــام ) "consoles" عــىل لوحــات اـل  كمــؤرش ثقــايف ـل

)age compression(.  
ا املوسيقية يف طليعة الكثري مـن  ألحانه)variations(  و)Manga anime(قدم ألعاب ت و

لعبـة  -  عـىل سـبيل املثـال- )Konami( رشكات مثل  األلعاب الرقمية الجديدة، فقد أنتجت
)YuGiOh(االسـتفادة مـن األسـاطريا مبا يحقـق لهـ، وقامت بتصميم ألعابها، كلعبة مصغرة  
 3.5 مـن بيـع 2004 يف الربع األول من عام )Konami(وقد متكنت رشكة . الرموز الشعائريةو

  . )YuGiOh(مليون نسخة من لعبة 
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Table 13.5 Sales of video games by country, western Europe, US$ million2003 

Austria 236.9 

Belgium 130.5 

Denmark 94.5 

Finland 117.7 

France 1,363.8 

Germany 2.580.6 

Greece 106.1 

Ireland 64.6 

Italy 652.7 

Netherlands 340.6 

Norway 160.7 

Portugal 127.6 

Spain 959.4 

Sweden 217.2 

Switzerland 114.0 

Turkey 18.7 

UK 3,433.6 

Other 35.3 

 10,754.5 

Table 13.6 Sales of video games by country, eastern Europe, US$ million 2003  
Bulgaria 3.0 

Czech Rep 7.5 

Hungary 7.3 

Poland 38.7 

Romania 5.0 

Russia 72.2 

Slovakia 3.1 

Ukraine 8.6 

Other 22.6 

 168.1 
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Table 13.7 Sales of video games by country, Latin America, US$ million 2003 
Argentina 14.6 

Brazil 139.6 

Chile 15.8 

Colombia 144.5 

Mexico 492.8 

Venezuela 3.3 

Other 118.4 

 929.0 

  
Table 13. 8 Sales ofvideo games by country, Australia, Canada, United States 2003 

Australia 1,062.0 $AUmillion 

Canada 1,004.4 $Cmillion 

us 10,866.0 SUSmillion 

 
Table 13..9 Sales ofYuGiOh and other card games, 2004 

Q1 2004 billion yen   
9.5 YuGiOh  Card Games (Japan, Asia) 

18.5 
YuGiOh Card Games (North 
America)  GG  

3.5 
YuGiOh ard Games 
(Europe) 

0.5 
Other Cards 
 

 أللعـاب رئيس املسـتهدف الـم هاً عام14-7لقد كان األطفال الذكور يف الفئة العمرية من 
(Manga)،هذا وقد بدأ استهداف .  املنرصمةًين عامالعرش وكتب الرسوم املتحركة عىل مدار ا

 ، ومـا يوازيهـاNintendo’s Super Mario (Bros(األلعـاب يف األسـواق مـع تطـور ألعـاب 
وقـد بـدأت ألعـاب .  Teenage Mutant Ninja (Turtles ( تعلقـت بــتطور لعبـةهـاولكن

ا لتسـتفيد ٍّ تـدريجيثـم توسـعت، Manga( الثقافات الفرعية يف الظهور يف الرسوم الكارتونيـة
 الطريق - بصفة عامة- املتعددة، وقد مهدت الرسوم الكارتونية الهزلية اإلعالمية من الوسائط

 (YuGiOh)أمام اكتساب هذه األفالم الكارتونية املتحركة الشعبية فـيام بعـد، وتعـد ألعـاب 
قافـة الصـناعية الث  عىل أنـواع ألعـاب األطفـال املعقـدة التـي اكتسـبت شـعبية يفً جيدامثاًال

  .  (DragonballZ)و (Digimon) و)Pokémon(إىل جانب  الغربية
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 -  وهذا ما يحدث بالفعل-  شعبيتها وشهرتهاYuGiOh(ألعاب مثل من املمكن أن تفقد 
إىل صـيغة توليـد مسـاحات  -يف حقيقة األمر  - )Konami( نجاح ظاهرة ألعاب ىولكن يعز
لقد تقاطعت ظاهرة .  يف اليابان)ketai(ثل أسلوب الحياة  م،)liminal-like space(ُتعرف بـ 

 مـن  يف هذا النوع)liminal space(ن الفضاء كام أ  مع عملية بناء العامل،)Konami(ألعاب 
 يك ؛عطـي الفرصـة لألشـخاصي ، ولكنـه أو حالـة محـددةبناء العـامل ال يـؤدي إىل دور محـدد

ـاء يعمـلـوا يف بيـئـات ـمـن القر ويستكـشـفوا ويبتـكـروا يغ ـصـال(ختالـفـات تظـهـر اال. )peers(ـن
 ـ وبالطبع يف ظهـور مـا يسـمى بـ،يف عملية بناء العامل يف عمل املدونات اإللكرتونية) املختلفة

)smart mobs(، أو الغوغاء الذكية ) جتامعـي اوهو شكل من أشكال الهيكلة الذاتية لتنظـيم
  .)من خالل تدخل تكنولوجي

 اًإطار وقواعد جاملية خاصة بها و وجهة نظر عاملية)Manga anime(وقد أضافت ألعاب 
 لتمييزه عن األنواع األخـرى ؛ لعملية بناء العاملاً محدداٍّ تعليمياًإطار وا،ً محدداٍّ وأخالقياٍّقانوني

 عـن )YuGiOh(تتميز العمليات الحسابية املستخدمة يف ألعـاب  و هذا.من األلعاب الرقمية
 يف ظروف نفسية صعبة، كام توفر  أطفاًال)YuGiOh(ألعاب غريها من األلعاب، حيث تحوي 

ا إلحدى الدراسات، فقد تخـرج حـوايل وفًق و.سرتاتيجيات لحل هذه املشكالتمجموعة من اإل
استبعدت الدراسـة أن يرجـع ذلـك  ومن األطفال الذين لعبوا هذه اللعبة من الجامعة،% 82

  .)Chan, 1999(دراسية  أو إىل سلوكهم يف الفصول ال،إىل معدالت ذكائهم
  :)Media-liminality( وسائل اإلعالم االنتقالية
يف   تتجسـد،اإلطار الرسدي لعملية بناء العاملو، (Manga anime)يرى املؤلفان أن ألعاب 

 liminal)نتقاليـة  والتي توفر املساحات اال،)Konami( مثل تلك التي تنتجها رشكة ،األلعاب
space)اًاألسـاطري ارتباطـ تـرتبط. التي تفتقدها الوسائل التقليديـة و،بداع املطلوبة لعملية اإل 

 -  عـادة-  من حالة إىل أخرى يف املجتمعات، فقـد كانـت هـذه األلعـابوثيًقا بطقوس املرور
الرمزية التي تحدد انتقال صبي أو فتاة من مرحلة ألخرى من  ومجموعة من األنشطة البدنية

 ،(liminality) مرحلة انتقاليةو، )divestiture(مرحلة فاصلة هناك  و.مراحل الحياة املختلفة
  .investiture ((Turner, 1995)( مرحلة تأسيس االندماجو

وخالل مرحلة االنفصـال ينفصـل الشـخص الـذي ميـر بهـذه املراحـل عـن طريقـة حياتـه 
 قة يخضع الشخص الذي انفصل عـن بيئـات تجاربـه السـاب خالل املرحلة االنتقالية والسابقة،
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 يدخل الشخص وسط مجموعـة investitureوخالل مرحلة تأسيس االندماج . نتقاللرشط اال
فـرتات ومسـاحات مـن بمتر املواضيع الشعائرية  و.يحيا حياة جديدة و،جديدة من األشخاص

 من الجمود االجتامعي الذي يحمل القليـل مـن سـامت وخصـائص بنوعمتر حيث الغموض، 
  ). Turner, 1982 , 24 . (حاالت الثقافية السابقة أو الالحقةال أو ،جتامعيةاألوضاع اال

 )limina(  من كلمـة)liminal( مصطلح )Victor Turner( وقد صاغ عامل األنرثوبولوجيا
أكد عىل تي ت لوصف املراحل االنتقالية يف املجتمع ال؛ والتي تعني العتبة أو البدايات،الالتينية

   .)Turner, 1979, 576(ملجتمع يف مستقبل ا هوية الشخص ودوره
 والرموز املساعدة لطقوس املـرور مـن مرحلـة إىل ،ويقرتح املؤلفون أن األساطري التقليدية

 ،ميـرون مبراسـم مفصـلة الفتيـان  مل تعد موجودة يف معظم الثقافات الغربية، فلم يعد،أخرى
األكرب، عىل الرغم من مختلفة من مراحل الحياة كجزء من املجتمع  تحدد انتقالهم إىل مرحلة

 الكاثوليكية  كام هو الحال يف الطائفة-  شعائريةًا ال تحوي أحداث- الحال  بطبيعة- أن األديان
مـن  (KGOY)  ألعـابوتـتلخص فكـرة.  من مرحلة إىل أخـرىٍّ روحيال الشخصنتق حيث ي-

ني البـالغني  يف إزالة األفكـار حـول وجـود أيـة اختالفـات بـ-  بالطبع- وجهة النظر التسويقية
 موجـودة ليسـتنتقالية التقليدية اال (liminality)  أن)(Turner, 1982لقد أشار . واألطفال

 . (liminoid) اسم (quasi-liminal)يف املجتمع الحديث، كام أنه أطلق عىل مراحل 
 - )Winnicott, 1953(يف علـم نفـس النمـو، فكـام قـال  (liminal) وهناك مقابل لرشط

بـدائل  ن األطفال يف مراحل معينة من مراحـل تطـورهم يقومـون بخلـقإ - ثالعىل سبيل امل
مثل دمى الدببة، وتربط هذه األشياء االنتقاليـة " أشياء انتقالية"لعالقة األم بطفلها من خالل 

ي يـتم فيـه ذ وهـو الفضـاء الـ،الفضـاء االجتامعـي الحقيقـيبني  وبني الحياة النفسية للطفل
 نتقالـيـةفـكـار ـحـول االكـتـاب آـخـرون يف ـهـذه األ  وـقـد توـسـعـهـذا. تـشـكيل هوـيـة الطـفـل

(liminality)  عملية التعلم  ويف سياق أجهزة الكمبيوتر(Weight, 2004).  
حيـث  ؛)media-liminal(الحـديث اسـم  )liminal(نتقالية ويطلق الكتاب عىل رشط اال

التشبع اإلعالمـي  ورقميةالرقمية واأللعاب ال اإلعالم وسائل نه يعكس بدقة أكرث ما يحدث يفإ
  ). Balnaves and Tomlinson-Baillie, 2005 (عالمواسع النطاق يف العديد من وسائل اإل
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 هو الوحيـد الـذي انطـوت أفكـاره عـىل وجـود )Turner(فيام يتعلق باملفهوم، مل يكن و
تـدعم  والتـي مـن شـأنها أن تعـزز عمليـة اإلبـداع و،مساحات وجودية ومنظمة يف املجتمـع

ىل هـذه  عـ- )Foucault, 1998( مثـل -  مرحلة ما بعد الحداثـةطلق مفكرو فقد أ؛ملجتمعا
ا  تسـميته)Guattari ( و)Deleuze( مـن ، يف حني فضـل كـل)heterotopia( املساحات اسم

 لظهـور ًمتثل مثل هـذه املسـافات مرسحـا و.)territorialized spaces( باملساحات االنتقالية
وتعـد .  ميكن أن تحدث يف خضم األعامل الروتينية االجتامعيـة الطبيعيـة والتي ال،االختالفات

  . الذاتية الناتجةههذل ً منوذجا-  عىل ما يبدو- تمع الحديثظاهرة األلعاب الرقمية يف املج
  :نشاط

سـلبيات عمليـة الـتعلم مـن  وقم بتنظيم مناقشة يف مجموعتك الدراسية حول إيجابيات
 سواء التقليـديون أو - يانات حول الطرق التي استخدم الرتبويونقم بجمع الب. خالل األلعاب

 مـا الـدور الـذي ميكـن أن . من أجل مساعدة األطفال عىل التعلم؛فيها األلعاب - ما يعادلهم
  يف هذه العملية؟املتعددة اإلعالم تلعبه بيئات وسائل

 التـي سـبق  وذلـك باسـتخدام األفكـار،قم بتعريف مصطلح املعرفة ثـم مفهـوم األلعـاب
تعبيد  اإلعالم  كيف ميكن لوسائل.كذلك باستخدام محادثاتك الخاصة و،رشحها يف هذا الفصل

  التعليم؟ و يف املجتمع الحديث واألعامل التجارية"األلعاب" و"املعرفة"الطرق بني 
  :األلعاب الرقمية كوسيلة جديدة للتعلم

 فهـي ،ا من الفضاء الذايت املنظمتلًفا مخًإذا كان من املمكن أن تكون األلعاب الرقمية نوع
 ؛ من أشكال املعرفـة الالزمـةشكًال و، عىل نوع جديد من الذكاء الجامعيا مثاًالًبذلك تعد أيض

 مـن بتكار لعبة رقمية تتطلب جهـود كـلن عملية اكام أ، بناء هذا النوع من الذكاءمن أجل 
 ،نيوالرسـام )hardware(تر مهنديس أجهـزة الكمبيـو ومصممي األنظمة ومهنديس الربمجيات

مربمجني من ، وهم عبارة عن  من هذا النظام املهنيًجزءا" Modders" ويعترب .غريهم الكثريو
 ,Postigo( األمر الذي يعكس التقارب بني محبي هذه األلعاب وبني منتجيها ؛محبي األلعاب

2007(. 
 ،عملون من أجل الربحن من محبي األلعاب الذين يوتشكل األلعاب التي يصممها املربمج

 دولية عـىل حـد سـواء، فهـم  و مجتمعات معرفية محلية،أولئك الذين ال يسعون وراء الربحو
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الربحيـة بشـكل  اإلعالم  والتي يعارض جوهرها جوهر صناعة،يعملون يف ظل ثقافة املشاركة
-co(بـداع املشـرتك  لقـد أضـحى اإل- يف هـذا الكتـاب مـن قبـل  كـام نافشـنا-مبارش، ولكن 

creation(،ا بـه اآلن يف ً معرتفـً واقعـا،ثقافـات املشـاركة و، واملحتوى الذي يخلقـه املسـتهلك
نهـم يتمتعـون بقيمـة إحيـث  ؛ اإلنرتنـتالرشكـات عـىل شـبكة و، اإلعـالمالعديد مـن وسـائل

  .)Google(جوجل  مبا يف ذلك رشكة ،اقتصادية
 والذي تطرق فيـه ،)modders( ولح لالهتامم ًا مثريًابحث) 2007( يف )Postigo(وقد قدم 

، )للغة املحليةا(مجتمع املعرفة لهجة لإىل موضوع تصميم األلعاب، ويوفر البحث نظرة ثاقبة 
  : كالتايلطبيعة هذه املعرفة التي يتم تكوينهاو

تعـديالت عـىل اللعبـة، ومـن ) modders(ُيجري مسـتحدثو التعـديالت عـىل األلعـاب  -
  .يالت عبارة عن تغيريات يف طريقة اللعبة أو يف الرسد القصيصاملمكن أن تكون هذه التعد

 هذه اإلضافات عىل طبيعـة ، وتحافظ يقوم املخططون بتصميم مستويات جديدة للعبة-
ِاللعبة وشخصياتها، ولكن يتم ابتكار عوامل افرتاضـية جديـدة مـن قبـل املربمجـني مـن محبـي 

  .األلعاب
ـع األدوات ـسـلحة وأيـقـوم املـصـممون بتـصـميم شخـصـيات  - ـك جمـي ـدة، مـبـا يف ذـل جدـي

  .املستخدمة يف األلعاب
تكلفـة تطـوير لعبـة رقميـة مـن أجـل إطالقهـا يف األسـواق ) Postigo, 2007(وقـد قـدر 

 مـن أجـل ؛اًما يساوي ذلـك تقريبـ و، أ مليون دوالر10حوايل بالتجارية يف وقت إجراء أبحاثه 
كام أنه قدر تكلفة دعم فريق عمل . ويج للعبةإطالق حمالت دعائية للرت و،تكاليف تسويقها

متوسـط  وا،ٍّ سـنويدوالر 520000حـوايل ب -املكون من عرشة أشخاص  -تطوير اللعبة الرقمية 
يتعني عىل رشكات األلعاب أن تـدفع . ًا شهر18 إىل 6وقت االنتهاء من هذه املهمة يرتاوح من 

مة رواتب الزمة البتكـار املحتـوى املعـادل  مليون دوالر قي30.4  و مليون10مبالغ ترتاوح بني 
تاجـه مـن أجـل محبـي اللعبـة والذي يتم إن ،لذلك الذي ينتجه املربمجون من محبي األلعاب

ّصـدقوا أو ال  - نويعتـرب املشـجعو. )FPS( وتأيت عـىل قامئـة هـذه األلعـاب ألعـاب أنفسهم،
  . من رضوب الرقابة عىل الجودةًهذه التعديالت رضبا - ّتصدقوا
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ا بقيمة املحتوى الذي ينتجه لها محبو األلعاب، وقد ًعرتفت العديد من الرشكات علنالقد "
ع  بالقيمة الكربى التي تتمتـ)Id Software ( و)Valve Software ( و)Epic(عرتفت ألعاب ا

  يف مقـال لـه ملوقـعًحـوارا) Wagner James Au( وقـد أجـرى. بهـا مجتمعـات مشـجعيهم
)Salon.com( هـذه الصـناعة حـول الـدور الـذي تلعبـه مجتمعـات محبـي  يف ملنيمع العـا

 يف - ) 3D Realms( صاحب لعبـة - )Scott Miller(األلعاب يف تصميم األلعاب، وقد رصح 
هذه املقالة أن املطورين راقبوا بذهول كيـف اسـتطاعت مثـل هـذه التعـديالت واإلضـافات 

هـذا .  يك يستكشـفوه؛ لالعبنيً مجاناضايف من خالل توفري محتوى إ،بالفعل إطالة عمر اللعبة
 - الشـهرية) Unreal (صانع مسلسالت و)Epic( صاحب ألعاب )Cliff Bleszinski(وقد قدر 

 قاموا بالعبـث بـأدوات التحريـر )Unreal(من الالعبني يف ألعاب % 10إىل % 5أن حوايل من 
اللعـب  و،ني قـاموا بتحميـلغري الالعب من مليون الخاصة باللعبة، كام أن ما ال يقل عن نصف

ال تفعل أية رشكة مـا .  أو باملستويات الجديدة للعبة،بالتعديالت التي تم إجراؤها عىل اللعبة
 مـن أجـل إدمـاج اإلضـافات التـي )Valve Software(لعبـة و )Id Software(فعلتـه لعبـة 

لرشكـة بـإدراج ت اتطوير ألعابهم، وقـد قامـ األلعاب من املربمجني يف عملية ويستحدثها محب
، كام أنها )Doom( األلعاب يف عملية توزيع لعبة وأنجح مستويات األلعاب التي طورها محب

  مـن أجـل ابتكـار-  وهو مربمج من صفوف محبـي اللعبـة- )Robert Duffy(قامت بتعيني 
 Quake 3بهدف ابتكـار لعبـة؛ )QERadiant(األدوات املستخدمة يف عملية تطوير األلعاب 

Postigo, 2007)(.  
  :األلعاب والتقارب الثقايف

 ليسـت بـاألمر ،من املمكن أن تكون فكرة األلعاب داخل الثقافات القامئـة عـىل املشـاركة
 (textual أن مجتمـع محبـي األلعـاب مـن )Henry Jenkins, 1992( فقـد الحـظ ؛الجديـد

(poachers - املعارضـة  ميكـن أن يـرى نفسـه يف صـفوف- ني للوثـائقني غـري القـانويالسارق 
هـي  و،)stories meta(خلـق مـا سـامه القصـص الفوقيـة  ولسيطرة الرأساملية عىل الثقافة،

ــ  ـربامج )Jenkins(بالنـسـبة ـل ـا ـحـول اـل ـام املـشـجعون بتأليفـه ـارة ـعـن القـصـص الـتـي ـق  عـب
  بـديًالنرتنت، وتقـدم هـذه القصـص شـكًالقاموا بعرضها عىل شبكة اإل و،ية واألفالمالتليفزيون

  .مللكية الفكريةملفهوم ا
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 بسـبب ؛أن فكرة الجامهري تشهد عملية إعادة صـياغة) Jenkins’s, 2006(وتلخص فكرة 
يف أنسـجة األلعـاب الحديثـة، و، )textual poachers(الثقافات التشاركية املرتسخة يف أذهان 

هـا ذات صـلة مبـا لكن ووحسـب، اإلعـالم فمثل هذه األلعاب ليست مجرد وسيلة من وسـائل
 ولكنـه ميتـد ليشـمل ،وهذا التقارب ليس فقط عـىل املسـتوى املحـيل. التقارب الثقايفه أسام

  ال يحدث من خـالل أجهـزة وسـائل)Jenkins( إن التقارب بالنسبة لـ .الصعيد العاملي كذلك
من خالل التفاعالت االجتامعيـة مـع  و،لكنه يحدث يف أذهان املستهلكني من األفراد و،اإلعالم

 عـىل )Jenkins(وهـذا هـو أحـد األمثلـة التـي سـاقها ، )Jenkins, 2006, 3(بعضهم البعض 
 : التقارب الثقايف
 Rok(، تم عرض فـيلم )Bollywood(، يف ترقب ميلؤه الشغف ألفالم بليود 2004يف ديسمرب 

Suka To Rok Lo( بأكمـلــه ألـفــالم )buffs يف )Delhi(و )Bangalore(و )Hyderabad( 
 املتاحـة عـرب الهواتـف )EDGE( داخل الهند مـن خـالل خـدمات مناطق أخرىو، )Mumbaiو

  .  والتي متكنك من مشاهدة مقاطع الفيديو مبارشة،املحمولة
وتعد هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها عرض فيلم روايئ طويل عرب الهواتـف املحمولـة، 

النـاس، وهـل م مـع منـط حيـاة ءويتبقى أن نبحث عن النوع املناسب من التوزيع الذي يـتال
  أو هل سيستخدمه الناس ببساطة لعرض عينـات؟ىل السينامإ عن الذهاب سيكون ذلك بديًال

  ) 3, 2006(.!مقاطع صغرية من األفالم التي يريدون رؤيتها يف أماكن أخرى؟ من يدري؟و
 )Jenkins( وقد أجرى بدورها،إن املعامالت عرب الثقافات املختلفة تعترب عمليات معقدة 

 وـحـول التـبـادل الثـقـايف ، )Power Up(ـحـول كتاـبـه ) Chris Kohler, 2005( ـمـع مقابـلـة
 Nintendo( دراسة حالـة مصـغرة للعبـة )Kohler( هذا وقد قدم. يف عملية إنتاج األلعاب

DS(والتي صممتها رشكة ، املوسيقية الحركية )Keiichi Yano( وتحمـل اسـم لعبـة )iNiS( ،
 والتـي تـم ،)Hey! Fight! Cheer( أو ،)Osu! Tatakae! Ouendan( بــ ًوالتي تسمى أيضا

  )Nintendo DS(عنـدما تـم إطـالق اللعبـة مل تكـن لعبـة  و.2005إطالقها يف اليابان يف عام 
  Nintendo(، ومـع ذلـك ال تـرتبط لعبـة ًمل تحقق مبيعاتهـا نجاحـا و،قد تركت بصمتها بعد

DS(ـيـة ميـكـن أن تعـمـل ـعـىل نـظـام  مبنطـقـة بعينـهـا، وـهـذا يعـنـي أن األلـعـاب اليابان)DS( 
 )(iNiSعدد قليـل مـن مشـجعي ألعـاب  و)Kohler(وقد استورد . األمرييك والعكس صحيح

  وقـد نالـت ،هـذه اللعبـة الجديـدة مـن اليابـان - )Gitaroo-Man ( محبي لعبـة والسابقة
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 ؛ من اليابـانلقد وجدوا أنه من الصعب إقناع العبني آخرين باسترياد اللعبة. إعجابهم بالفعل
 بهـدف طـرح ً ضـغطا)Nintendo( مـارس لذلك و،بسبب النفقات اإلضافية املرتتبة عىل ذلك

 يف )E3 expo( الصمت حتى موعـد معـرض )Nintendo(لتزم ا. اللعبة يف األسواق األمريكية
يف املعرض أعلنت الرشكـة مـا فعلتـه، لقـد خصصـت رشكـة  و بشأن هذا املوضوع،2006مايو 

)iNiS(واردـهـا البتـكـار لعـبـة  ـكـل م)Beat Agents Elite( ،والـتـي اتـخـذت) gameplay 
Ouendan( ،ا ً وخصوصـ،ويشمل ذلك جميع تجارب الالعبني خالل التفاعل مع أنظمة اللعبة
.  األمريكيـةابنظائرهـاألغـاين  والسـيناريوهات واسـتبدلت الشخصـيات و،رسميةاليف األلعاب 

، هـذا )Men in Black( و)Blues Brothers( تحمـل مالمـح رئيسـةوأضحت الشخصـيات ال
، )Sk8r Boi( و)Fire ( و )Wind(و )September by Earth( مثـل ،ٍوقد تم اسـتبدال أغـان

األمر الذي يثري االهـتامم أن نلحـظ . )J-pop(  مبوسيقى البوب)Avril Lavigne(والتي أداها 
  قامت بأمركة اللعبة،)Nintendo( ألن رشكة ؛كانوا غاضبني )Ouendan(  أن بعض مشجعي

 استخدام اللعبة لتناسب الجمهـور )iNiS(لقد أعادت رشكة . ليس هذا ما حدث يف الحقيقةو
ىل املنتج النهايئ سنجد أنها ما زالـت لعبـة مجنونـة إىل إ إذا نظرنا، ولكن )re-tooled (الغريب

 )manga(ون أر والتي حظيت بإعجاب الالعبني الذي يقـ،)manga(حد كبري عىل غرار ألعاب 
 .  وغريها،)Katamari Damacy(يلعبون و

 التـي مـن ،ولكن تم إضفاء النكهة الغربية عليها مبا يكفي إلزالـة هـذه الرائحـة الثقافيـة
مل يـتم الـتخلص مـن  وشأنها أن تحول دون تحقيق هذه اللعبة النجاح يف الواليـات املتحـدة،

 .ني يف مكانها األولالجوانب التي أكسبت اللعبة إعجاب وإقبال الالعب
Confessions of an Aca-Fan: the official weblog of Henry Jenkins.                 

http://www.henryjenkins.org/2006/12/games_as_national_culture_the.html 
Dec. 1 2006. 

حركهـا  رائـع مـن البيئـات التـي تعبـارة عـن منـوذج ،لذلك فإن صناعة األلعاب الرقميـةو
الكتاب من محبـي  والتي تستفيد من األنشطة غري الربحية التي يقوم بها املربمجون و،األرباح

، textual poachers( سـارقوا النصـوص و)skinners(  واملخططـونو )modders( ولعـاباأل
من طرق معقدة يف تلبية مطالب الالعبني كذلك، فليس من مصلحة الرشكات الكربى تحويل و
 كـام - ولكـن، ٍّاألموال ضخا إىل سـلعاملجتمعات املعرفية التي تضخ لهم  وثقافات التشاركيةال

تحويلها إىل رشكـة و ، corporatize إغراءات السيطرة عليها ودو أن دوافعب ي- ميكنك أن ترى
  . ليس باألمر الهني،مستقلة
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  :امللخص
ظاهرة عامليـة، وتجمـع نرتنت  اإلاأللعاب عىل شبكة ولقد أضحت ظاهرة األلعاب الرقمية

 وعـرب الحـدود املحليـة ،هذه األلعاب بني الالعبني يف املجتمعات املتقاربة يف الثقافة الواحـدة
كذلك، ولكن عىل الرغم من ذلك ال تعد مثل هـذه األلعـاب مبثابـة املدينـة الفاضـلة يف فكـر 

 ألعـاب وcompression ageالحركة الوضـعية، فهنـاك جانـب مظلـم لفكـرة ضـغط العمـر 
)KGOY(.   

يـة عـن التليفزيونفقد حظرت الوكاالت الحكوميـة يف اململكـة املتحـدة عـرض اإلعالنـات 
فزيون، يف حني أنه ال توجـد مثـل هـذه القيـود ياألطعمة الرسيعة أثناء مشاهدة األطفال للتل

 . نرتنتالقانونية عىل الرشكات يف عامل األلعاب عىل شبكة اإل
ن املسـاحات الذاتيـة إ حيث ؛ بديهية،)KGOY(اح تسويق ألعاب وتعد األسباب وراء نج
 تبـدو وكأنهـا تعـزز عمليـة ،متعـددة الوسـائلاإلعالمية األلعاب  واملخصصة لأللعاب الرقمية

بيئات األلعاب الرقميـة تـوفر مسـاحات إعالميـة  والتعلم وتعضدها، كام أن عملية بناء العامل
تخـلـق  و، ـشـأنها أن ـتـدعم العالـقـات ـبـني األـقـرانـمـن ،)media-liminal spaces(نتقالـيـة ا

ميكنـك  اإلعـالم طالع عىل املزيد من الدراسات حول األطفال ووسـائلولال. مجتمعات متقاربة
  :طالع عىلاال

(Drotner and Livingstone (2008) and Donald (2000) 
ة أمثـرت إن مجتمع األلعاب يؤثر عىل االقتصاد بطـرق شـتى، ففـي حالـة كوريـا الجنوبيـ

 يف ترسيـع وتـرية الطلـب عـىل )PC bangs( اإلنرتنـت مقـاهي و اإلنرتنـتاأللعاب عرب شبكة
ـوط ـدمات خـط ـت ـخ ـريض  اإلنرتـن ـاق الـع ـواق و،)broadband(ذات النـط ـدميها يف األـس  ،تـق

وقد وسعت الثقافات الفرعية التشاركية للمربمجني من . التوسع يف نطاقات خطوط اإلنرتنتو
موافقـة  و مـع معرفـة،بنية األلعاب التي تم إنتاجها ألغراض تجارية وتوى مح، األلعابيمحب

 . أصحاب الرشكات
ـاب  ـدةوتـسـاعد األلـع ـة الجدـي ـل - الرقمـي ـاب  مـث ـة - )pervasive games(ألـع   يف عملـي

إسـقاطها يف  و،توسيع نطاق الدور الذي تلعبه فكـرة األلعـاب خـارج نطـاق العـامل االفـرتايض
 ا آخـر إىل عمليـة ًسوف تضـيف هـذه األلعـاب بعـد. اة اليومية املاديةالحي والساحات العامة
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 مجال يف من أجل تحقيق املكاسب ؛ عن كونها تسفر عن تضافر الجهود فضًال،التواصل الثقايف
  . األلعاب

هـي عبـارة عـن سـاحة مؤقتـة  وتطـوعي، عبارة عن نشـاط -  قبل كل يشء- إن األلعاب
ًغم من أن األلعـاب قـد اتخـذت عاملـا صة بها، وعىل الرخصائص خا و تحمل سامت،لألنشطة

 مـن جوانـب ًإال أنهـا ال زالـت متثـل جانبـا -  اإلنرتنـتيف شـبكة و بها يف العـامل الرقمـيٍّخاصا
  . لحياةا قتصاد وأسلوباال

  :ا عىل ًيف ختام هذا الفصل يجب أن تكون قادر
 مبـا يف ، األلعاب الرقميـة الحديثـة املرتتبة عىلرئيسة إجراء مناقشة ناقدة لبعض اآلثار ال-

 .)KGOY(ذلك ألعاب 
  يفتبـدأتطويرهـا و التـي تـم ، من األلعـاب الرقميـةرئيسة التعرف عىل بعض األنواع ال-

 .الظهور واالنتشار
  .  عىل ظاهرة األلعاب الحديثة)liminality(االنتقالية  تطبيق مفهوم بناء العامل و-

  :املفاهيم األساسية
  :  من رضوب املعرفةًرضباتبارها األلعاب باع

شـكل مـن  و، عـىل نـوع جديـد مـن الـذكاء الجامعـيتعد األلعاب الرقمية الحديثة مثاًال
مكونـات أجهـزة  والـربامج و)narratives(أشكال املعرفة التي ظهرت لتقديم الرسد القصيص 

 مـن ود كـلملية ابتكـار لعبـة رقميـة جهـ للجامهري عىل مستوى العامل، وتتطلب عالكمبيوتر
. غـريهم و،نيرسـاممهنـديس أجهـزة الكمبيـوتر، وال و،مصـممي األنظمـة ومهنديس الربمجيات

ي ال تحقـق الـربح لرشكـات  والتـ، ثقافة فرعية يف هـذا النـوع مـن املعرفـةًولكن هناك أيضا
 - عـىل سـبيل املثـال -  املخططني)mappers ( و)skinners(  و)Modders( فيعترب األلعاب،

 عـن عمليـة ًبعيـداالربمجيات الجديدة  و تبني الرسد القصيص،قافة فرعية تشاركية من ثًجزءا
   .التصميم الفعلية لأللعاب

 :بناء العامل
، حيـث )sub-creation( عملية بناء العامل بأنهـا عمليـة إبـداع جزئيـة )Tolkien(يصف 

ٍّيخلق الكاتب عاملـا ثانويـا  جـرد أن يـدخل ، ومبن ألي شـخص الـدخول فيـه إال بعقلـه ال ميكـً
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 ويتوافق مع قـوانني هـذا ا،ٍّ فكل ما يرويه الكاتب يصبح حقيقي، إىل هذا العامل الثانويئالقار
 ذلك العامل كام هو مبجـرد أن يـدخل يف - و يف حالتنا الالعب - ويصدق القارئ. العامل الخاصة

-sub(ثـانوي أن هناك أية عمليـة برشيـة أسـمى مـن خلـق عـامل )Tolkien(وال يرى . غامره
creation(. بـربط عمليـة - اتي التي ظهرت يف أواخـر السـتين- قد قامت الحركة الوضعية و 

  قـد رجحـت حركـة الـتحرض الحـديث  وهـذا. بناء العامل واأللعاب بأخالقيات وماهية الحيـاة
 أن طريقتنا يف الحياة لن تتحـدد يف املسـتقبل وفـق األربـاح )Constant Nieuwenhuis( لـ

ينتـاب مؤيـدو الحركـة الوضـعية القلـق إزاء  و. بل وفق األلعاب التـي نختارهـا،ققهاالتي نح
تـزداد دهشـتهم عـىل إثـر انتشـار نفسـه  ولكـنهم يف الوقـت ،األلعاب الرقمية كصناعة كربى

تعـزز  و،الثقافات الفرعية التشاركية التي تحافظ عىل األلعاب و،)pervasive games(ألعاب 
  . عملية تطويرها

  : للنقاشأسئلة
  . ما هي األلعاب الرقمية التي تلعبها؟ قم مبناقشة ذلك السؤال يف الصف -
 لتبـني االختالفـات بـني األنـواع املختلفـة مـن ألعـاب ؛قم بإعداد عرض متعدد الوسـائط -

واأللعاب عرب شبكة اإلنرتنت، وبخاصة تلك التي تظن أنهـا متثـل ، )console( وحدات التحكم
 . يف الصفناقش ذلك .ة لألطفالصعبة بالنسب/ مشكلة

 عفا عليه الزمن؟ هـل هنـاك حـد للمـدى الـذي اً أضحت مفهومأن الطفولةهل تعتقد  -
التـي  اإلنرتنـت ينبغي أن يصل به املسـوقون إىل جمهـور األطفـال؟ اذكـر أمثلـة عـىل ألعـاب

 . للمناقشة يف الصفا واعرضه،يستخدمها املعلنون أو الرشكات
مـن  اإلنرتنـت  صعب املنال يف صفوف جمهور األلعاب عىل شبكةاًهل ترى نفسك عضو -

  ؟)elusive(الناحية التجارية؟ ملاذا؟ وما الذي فعلته لتصبح صعب املنال 
  
* * * 
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  الفصل الرابع عرش
  اإلعالم أبحاث

  :يتطرق الكاتب يف هذا الفصل إىل
  .واألبحاث الكمية يفيةواالختالفات بني األبحاث الك ، اإلعالم مصطلحات أبحاث وسائل-1
  . النموذج التفسريي ألبحاث اإلعالم يف الدراسات اإلعالمية-2

سـتوى امل عىل املستوى الهيكيل أو عىل -  اإلعالمقتصاديات وسائلاو اإلعالمية تشهد املهن
ًتغيريا كبريا - املؤسيس  األنواع الجديدة مـن وسـائل و، فقد تأثرت باألشكال الجديدة للجامهريً

يعـرض الكاتـب يف هـذا الفصـل . تسـتخدمها كـل يـوم و،التي تتجاوب معها الجامهريم اإلعال
 للتعرف عىل التصور الذي يـتم تكوينـه حـول ؛والتي متثل أهمية كربى ، اإلعالمأبحاث وسائل
 : سيتطرق الكاتب يف هذا الفصل إىلو.  وكيف يتم تحليلها،هذه الجامهري

 .بحاث الكميةختالفات بني األبحاث النوعية واألواال ، اإلعالممصطلحات أبحاث وسائل -
  .يف الدراسات اإلعالمية اإلعالم النموذج التفسريي ألبحاث وسائل -

 كام تم مناقشتهام -) critical research(األبحاث النقدية  ولقد قسمت األبحاث اإلدارية
اول البـاحثني اإلعالميـني  االختالفات الحقيقيـة املمثلـة يف كيفيـة تنـ- الثاين ويف الفصلني األول

 .للدراسات اإلعالمية
 Paul Lazarsfeld ،Theodore(تيـودور أدورنـو  و مـن بـول الزرزفيلـدوقـد مثـل كـل

Adorno (رئيسكـان الزرزفيلـد املؤسـس الـ. وجهي عملـة األبحـاث الكيفيـة والكميـة منهـا 
 رئيس املؤيـد الـألساليب وإحصاءات الدراسات االستقصائية الحديثة، بيـنام كـان أدورنـو هـو

 .لعملية نقد الصناعات الثقافية
 املتمثـل يف ، القامئة يف العامل املصـغررئيسةؤثر قضية العوملة عىل بعض املناقشات التو مل 

والحكومـات تسـعى للحصـول عـىل  اإلعالميـة أدورنو، وال تـزال الصـناعات وأعامل الزرزفيلد
ـ ـتهلكني أو اـمل ـري أو املـس ـول الجامـه ـلة ـح ـات مفـص ـة ؛واطننيمعلوـم ـنهم لتلبـي ـة ـم   يف محاوـل

 



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 398

 ًحـارضا -  فيام يخـص جـانبي السـلطة والنفـوذ- ؤبينام يظهر عنرص عدم التكاف. احتياجاتهم
ً األمر الذي يتطلب رأيا ناقدا؛ الساحةعىل ً.  

ًأكرث تطورا وتعقيداوسائل  وويعد ظهور طرق  لجمع املعلومـات النوعيـة حـول الجامهـري ً
 منـذ عهـد الزرزفيلـد اإلعالميـة لتغيـريات التـي طـرأت عـىل السـاحة هي إحدى ا،والثقافات

وقـد مهـدت االفرتاضـات . ، ال سيام تقنيات اإلثنوغرافيـة أو علـم اإلنسـان التطبيقـيأدورنوو
 الطريق لظهـور افرتاضـات ،)effect and cause(السلوكية السابقة حول قضية السبب واألثر 

ـعـرض الكاـتـب يف ـهـذا الفـصـل بـعـض املـصـطلحات وي. أـكـرث واقعـيـة ـحـول الـسـلوك اإلنـسـاين
أسسها املفاهيمية، كام يعرض ظهور النموذج التفسريي  و اإلعالماملستخدمة يف أبحاث وسائل

  . كوسيلة إلجراء تلك األبحاثوازدهاره ، اإلعالمألبحاث
  :األبحاث العلمية وأبحاث اإلعالم

د األسباب الكامنة وراء سـلوكيات جتامعية التجريبية عىل تحدينالت فكرة قدرة العلوم اال
املعنية بعملية إقنـاع  ، اإلعالميةتقدير الصناعات و تقبل- يف بداية القرن العرشين - الجامهري

 العاملـة يف مجـال الجرائـد يف ذلـك ،وقد أوضحت الصـناعة اإلعالنيـة. الجمهور بصفة خاصة
 ًا يعـد أمـر،مـراض النفسـيةاألسـباب الخاصـة وراء األ و أن فهم سيكولوجية الجامهـري،الوقت
 .كل هذه األمواليدفعون العمالء يجعل  لنجاح صناعة اإلعالنات، فهذا النجاح هو ما اٍّرضوري

األخـالق يف  و عـامل الـنفس- (Professor Elton Mayo) وقـد ألقـى الربوفيسـري إلتـون مـايو
،  الدعايـة واإلعـالن يف املـؤمتر الثـاين لرجـالرئيس الخطاب ال1920يف عام  -  كوينزالندجامعة

  :جاء فيه
األسمى الذي تحمله الكلمة،  وإن الخبري اإلعالين هو مبثابة املدرب الرتبوي باملعنى األشمل

ًالناس؛ يك يصبحوا أكرثا تحرضاوتتلخص مهمته يف إقناع   يجب عليك أن تفكر من أجـل ربـة .. ً
 فمـن الرضوري  ..ثقتهـاعلمت هي باألمر فستحظى ب و فعلت ذلكيف مصلحتها، وإذا واملنزل

إن األمر ليس مجرد االستخدامات البسيطة .  الخوف التي تعكر صفو مجتمعناةأن نفهم عقد
عـن طريـق  )Bolshevism(البلشـفية  أو )Satanism(الشـيطانية التي تهـدف إىل مواجهـة 

عمليات غضب أو كراهيـة منظمـة، إن فرصـتك الوحيـدة يك تتعامـل مـع مثـل هـذه األمـور 
ا هي من خالل األبحاث، عن طريق اكتشاف األسباب الكامنة وراء مثل هـذه الحالـة والقضاي

 .)Braverman, 1974 , 144–5(العقلية قبل أي يشء آخر 
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يف وقد سارت عملية ربـط األبحـاث العلميـة التجريبيـة النفسـية باالحتياجـات التجاريـة 
مـاكن أخـرى مـن أرجـاء العـامل  وأ،عـىل قـدم وسـاق يف الواليـات املتحـدة اإلعالمية الصناعة
 )J.B. Watson(، فعىل سبيل املثال، تم انتخاب جـي يب واتسـون 1920 بحلول عام ،الصناعي
  لـرئيس الرشكـة اإلعالنيـةاً نائب-  وهو عامل نفيس متخصص يف العلوم السلوكية- 1922يف عام 

)"J. Walter Thompson "JWT( ،الـنفسوقـد قامـت الرشكـة بتعيـني اثنـني مـن علـامء  - 
A.H. Martin و Rudolph Simmat - من أجل بحث سبل جمع األدلـة واملعلومـات حـول 

 االختبـارات النفسـية التـي قـام بإعـدادها يف )Martin(وقـد اسـتخدم . مستهليك اإلعالنـات
 1927 بهدف قياس توجهات وسلوكيات املستهلكني تجاه اإلعالنات، ويف عام ؛جامعة كولومبيا

 بدعم من قسم علم ،ملعهد األسرتايل لعلم النفس الصناعي يف مدينة سيدينا )Martin(أسس 
 - 1929 يف عـام )Simmat(هذا وقـد قـام سـيامت . الغرفة الصناعية والنفس بجامعة سيدين
 املعايري الثابتة لعملية اإلنتـاج الفنـي و بوضع األسس- يف سيدين )JWT(كمدير أبحاث رشكة 

 طـا الخطـوات األوىل يف إجـراء األبحـاث حـول عمليـة تجزئـةإجراءات األبحاث، كـام أنـه خو
سرتايل إىل أربعة قطاعات مرتبطة بالسـوق قام سيامت بتقسيم املجتمع األ. تقسيم الجامهريو

 متثـل ربـات البيـوت ذوات B(  و)A(ربـات البيـوت، وكانـت الفئـات  وعىل أسـاس الـدخول
 تعرب عن ربات البيـوت ذوات الـدخول  كانت)d (و )C(الدخول املرتفعة، يف حني أن الفئات 

 عىل دخول تكفي بالكاد أو ال تكفي )D(بينام تحصل الفئة . املتوسطة أو األقل من املتوسطة
 أهميـة كـربى إال ملصـنعي )D(عادة ال تكتسب الفئـة  و.توفري رضورات الحياة وإعالة أرسهم

  .)Simmat, 1933 , 12(املنتجات رخصية الثمن أو مصنعي السلع الرضورية 
 - )School Frankfurt(ومن هنا ميكننا أن نعي السـبب وراء قلـق مدرسـة فرانكفـورت 

 والتـي - ترتبط بالنظريـة النقديـة، و1923فرانكفورت عام  وهي حركة فلسفية نشأت مبدينة
، فبالنسـبة ألفكـار (quantification) إزاء قضية الكمية - تم اإلشارة إليها يف الفصل الخامس

 اإلعالم انكفورت مل تكن األساليب العلمية محايدة بالرضورة عند تطبيقها يف وسائلمدرسة فر
   .عامل اإلعالم واالجتامعية

 مواقـف خاصـة تجـاه الطبيعـة )Cause and Effect(وقد غرست نظرية السبب واألثـر 
 نوع املستهلك، ومل يكـن  / كان هناك قضية املواقف تجاه جنس اإلنسانية، ففي حالة سيامت
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قد تركت  نظرة سيامت املستقبلية إال أن، اٍّ علمي-  يف حقيقة األمر- دليله العلمي حول النساء
االسـتنتاجات التـي خلـص إليهـا، ولكـن ارتـدت  وبصامتها واضحة عىل البيانات التـي جمعهـا

كام ميكنك يف حالة سيامت أن ترى كذلك كيـف تـم اسـتبعاد مجموعـات  .كلامته ثوب العلم
  .عوب كجزء من الجامهري أو املستهلكنيأخرى أو ش

 حيـث توصـل بالتجريـة ؛ا بتوحيد تقنيات إجراء املقابالت والحواراتًأيض وقد قام سيامت
إىل أن النساء عادة أكرث فعالية كعاملني ميدانني أكرث من الرجـال، كـام أوضـحت التجـارب أن 

مهم بإجراء مقابلة مع ربات  ال يشعرون بالرضا تجاه قيا،األشخاص ذوي مستويات ذكاء عالية
وعادة ما يتطلب األمر وجود محاورين عىل درجة أعىل من الذكاء إلجـراء املقـابالت  ،البيوت

 أكـرث مـام هـو مطلـوب إلجـراء ،جتامعية أعـىلامع ربات البيوت الاليت ينتمني إىل مستويات 
  .)Simmat, 1933, 13(جتامعية الدنيا مقابلة مع ربات البيوت من املستويات اال

 من ربات البيوت األسرتاليات بحلـول عـام 32،000  مقابالت مع)JWT(وقد أجرت رشكة 
ي أجراهـا سـيامت أن أضـحت اإلعالنـات موجهـة إىل جامهـري تـ، ومن مثار األبحـاث ال1932

ًأصبحت أكرث تعقيدا وتطورا، بعينها، كام أنها أقل أهمية ) D ( و)C( وبالتأكيد جعلت الفئات ً
 رئيسلقد كـان الصـابون مبثابـة السـوق اإلعـالين الـ. ا مام هام عليه يف الحقيقةًحأو أقل إلحا

نه غطى جميع قطاعات السوق املجزأ، ففـي أسـرتاليا ؛ حيث إاتيالثالثين واتيخالل العرشين
، فقـد "اإلعالن العلمـي" من أبرز املؤيدين لنظرية - وهو أكرب مصنع للصابون - )Lever(كان 

  . 1933بوصة من املساحات اإلعالنية يف الصحف الكربى يف عام  Lever)( 183.000اشرتى 
 cause and( علامء النفس عىل يقني من قدرتهم عـىل إيجـاد عالقـة السـبب واألثـر كان
(effectـبـل،نـيـ يف الـسـيكولوجية اإلعالنـيـة، وـقـد اـسـتمرت ـهـذه الثـقـة ـخـالل الـقـرن العرش  

تحلـيالت النفسـية ملؤيـدي الشـعوبية  مبـا يف ذلـك بعـض ال،توسعت لتشـمل منـاطق أخـرى
  .)ويقصد بها استعامل السياسة مع الجامهري غري املثقفة، لتحييد القوى العكسية(السياسية 

 (Instituteمن معهد البحوث التحفيزية ، )Ernest Dichter( وقد ألقى إيرنست ديشرت
(of Motivational Researchملعلنني يف الخمســينيات محارضاتــه يف قاعــات تعــج بــا 

 عمالئهم، وقد عرض عـىل الحضـور دراسـات حالـة باسـتخدام مـزيج مـن التحليـل الـنفيسو
 . )فـرع مـن العلـوم التـي تتنـاول جمـع ودراسـة وتفسـري األسـاطري(وامليثولوجيـا  والفولكلور
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، )العلم املعني بدراسة الـبرش يف كـل مكـان وطـوال الوقـت( أو علم اإلنسان ،واألنرثوبولوجيا
نهـا قـد أظهـرت قدرتـه عـىل إ والتي قـال ،لجمهوره دراسات الحالة )Dr Dichter(وقد قدم 

مـالءات  وإحدى دراسات الحالة التي عرضها كانت دراسـة حالـة. تحديد عالقة السبب واألثر
َّاألرسة النايلون، ووفًقا  ، ملا قاله فإن النساء ال يشرتين مالءات الرسيـر املصـنوعة مـن النـايلونِ

ُتباع بأسـعار  و عىل الرغم من كونها ذات جودة عالية،)Dupont( لليك من رشكةوغري القابلة 
 بغية معرفة السـبب وراء ؛ مقابالت مع النساءيُوقد طلبت الرشكة من ديشرت أن يجر. جيدة
  .ذلك

 فحـص األمـور املتعلقـة بـالجنس و،اكتشف ديشرت بعـد دراسـتة إلجابـات هـؤالء النسـاء
َّص اسـتهالك مـالءات األرس فـيام يخـ،العادات الشعبيةو  أن النسـاء كـن يشـعرن بـالغرية يف ،ةِ

مـددة عـىل مـالءات الرسيـر، لجميلة التي تظهـر يف اإلعالنـات م الشقراء اةمن الفتا الالوعي
وعنـدما تـم . ولكن ما قالته هؤالء النسوة يف الواقع هو أن هذه املالءات لن تعجب أزواجهن

  .!ة بامرأة عجوز زادت املبيعات بشكل كبري الشقراء الجميلةاستبدال هذه الفتا
 ,Coleman 1969( "يدهشني حقيقة أن معظم نظريـايت تتضـح صـحتها: "ويقول ديشرت

23(.  
  :نشاط

استدالالته، هل ميكنـك عمـل قامئـة تضـم  واستنتاجات ديشرت ون فرضياتوُيعارض املؤلف
قـم  إىل الجنس أو السن؟ والتي تستند ،ُهذه الفرضيات واالستنتاجات التي ضمنت يف تحليله

 أو قم باإلشارة إىل املواضـع التـي تحتـاج إىل مزيـد مـن ،بتقديم تفسريات بديلة لهذه النتائج
  .واستخدم ذلك يف صياغة تحليل عادل ،املعلومات حول سياق الرشاء

دعونا اآلن نقارن بني عمـل علـم الـنفس السـلويك يف مجـال اإلعالنـات مـع والـرت بينجـامني 
Benjamin, 1970)   Walter ( -  ـة ـايف األـملـاين ـمـن حرـك  الـحـظ أن - فرانكـفـورت الناـقـد الثـق

. ا مـا يـتم إعـادة نرش وترجمـة أعاملـهًلكن غالب، 1942 قد تويف يف عام )Benjamin( بينجامني
ُ تخضـع قـدرات اإلنسـان الحسـية -   مثل األفالم-   اإلعالم أن وسائل)Benjamin(  بينجامنييرى

ن الـتـدريبات املعـقـدة، ـكـام أـشـار بينـجـامني إىل أـعـامل ـسـيجموند فروـيـد لـنـوع ـمـ واإلدراكـيـة
)Sigmund Freud, 1938 ( -قـال .يام يتعلـق مبفهـوم الصـدمةفـ -   مؤسـس التحليـل الـنفيس 

  تقيهم من التحفيـز ،ن مواطني العامل الحديث بحاجة إىل دروع حاميةإ )Benjamin( بينجامني
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 الـذي رئيس الخارجي، ويعترب الضمري هو الدرع الـواقي الـاملستمر الصادر عن العامل واملفرط
ميكننـا سـامع أصـداء أفكـار بينجـامني يف العمـل . وعي اإلنساين من آثـار الصـدمة يحمي الال

 فرييليـو و أو الحـرب النقيـة بقلـم لـوترينجر)pure war(ا حـول ً الذي صدر مـؤخر،الحديث
Lotringer, Virilio, 1997)(،فرييليـو ولـوترينجر  منبالنسبة لكل -ة  وهذه الحرب النقي - 

 عندما يعرف أنـه يعـيش يف عـامل تشـوبه ،عبارة عن الحالة النفسية التي يكون فيها الشخص
إن األمـر ال يتعلـق باملقـدرة عـىل إحـداث الـدمار . الت حدوث دمـار شـامل ومفـاجئحتاما

 وهـو ،غت ألسلحة الـدمار بقدر ما يتعلق بالتهديدات املستمرة حول االستخدام املبا،الشامل
  .ما يخلق هذه الحالة النفسية

، سـيامتلغة مختلفة كلية عن تلك التي استخدمها  )Virilio(  و)Benjamin(ويستخدم 
فيها، ولكـن  اإلعالم  وكيفية تأثري وسائل،لترصفات اإلنسانيةبا ًاهتامما تعكس ل من اللغتنيوك

 ،واملجتمـع اإلعـالم فهـم وسـائل وفسـري طـرق مختلفـة يف ت- نفسـه يف الوقـت - لكل مـنهام
وقد ناقش الكاتب يف الفصل الخامس باختصار فكرة الوضـعية أو . والعالقة التي تربط بينهام

ورفض حركة فرانكفورت لها، وقد تشابكت مخـاوف حركـة ، )positivism(اإليجابية العلمية 
ـمـن وـهـام  - )quantification(الكمـيـة و، )causality(فرانكـفـورت ـحـول قـضـيتي الـسـببية 
مـن قبـل واـضـعي   وبشـكل نشـط،عـىل نـطـاق واسـع - صـميم الفلسـفة الوضـعية العلميـة

 Quantitative( البحث الكمي خدم مصطلحُستوقد ا. جتامعيةاال / النظريات السوسيولوجية
research(ن، بيـنام ظهـرت األبحـاث الكيفيـة ي بشكل كبري يف النصف األول من القرن العرش

)Qualitative research(كرد فعل للرغبة يف قياس املواقف والسلوكيات اإلنسانية .  
 من املفيـد - )qualitative research(ولكن قبل الرشوع يف الحديث عن البحث الكيفي 

سـيامت،  و مـن بينجـامنياملسـتخدمة يف أعـامل كـلأن نستعرض بعض مصـطلحات البحـث 
   :ي وه،العديد من االفرتاضات قيد البحثو

هي عبارة عن اإلطار التفسريي الذي يسـتخدمه الباحـث، فالنظريـات هـي  و:نظرية ال-1
 .ُالتفسريات التي تقدم حول هذه الظواهر

هي املعتقدات الوجودية أو املعرفيـة التـي تعطـي لعمليـة املعرفـة قالبهـا و: املنهجية -2
  ). علم األسلوب(املميز 
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  :تعريفات
)Epistemology :( تحصيل املعرفةةيكيفطريقة للمعرفة توضح .  
)Ontology( : هو ما نعتربه حقيقي)أو بعبارة أخرى ما هو قابل للمعرفة(.   

كيـف يـتم ( عرفـةل لتحصيل امليهي عبارة عن السب )Epistemology(إن نظرية املعرفة 
 أحد النقاشات الجارية هو ما إذا كان عـرض مشـاهد - وعىل سبيل املثال - )اكتساب املعرفة

أو إذا كـان عـرض النسـاء  يـؤدي إىل سـلوكيات ومامرسـات عنيفـة، اإلعـالم وسائلالعنف يف 
 أو ،من شأنه أن يدفع النساء يف الحقيقة إىل أن تصـبحن نحيفـات اإلعالم النحيفات يف وسائل

تخلـص إىل اسـتنتاجات  اإلعـالم إن الـنامذج املختلفـة مـن تـأثريات وسـائل. يفقدن شـهيتهن
 . نفسهامختلفة عن األدلة

 -  عـىل سـبيل املثـال-) Albert Bandura(قـد تحـدى العـامل النفسـاين ألـربت بانـدورا و
فـيام يتعلـق ، )cause and aff ect(االفرتاض السـلويك البسـيط حـول عالقـة السـبب واألثـر 

، ورجـح بانـدورا أن العوامـل البيئيـة تسـفر عـن ظهـور )1977( بظاهرة العنف لدى البالغني
 بانـدوراوقـد أطلـق . ينام تخلق العوامل السلوكية البيئـة املحيطـةبعض العوامل السلوكية، ب

ُ، بيـنام يسـمى منوذجـه )reciprocal determinism(عىل هذا النهج اسم الحتمية املتبادلـة 
  .)modelling(  أو النمذجة)observational learning(بالتعلم الرصدي 

 بانـدورا بفائـدة -  وجه خاص عىل- )bobo( دمية د أقنعت الدراسة التي أجراها حولوق
وهي عبارة عن دمية  ()bobo(منوذجه، فقد قام باندورا بعمل فيلم حول امرأة ترضب دمية 

 وكلـام قامـت ،)الخلف عند دفعـه والتحرك لألمامبأو منطاد عىل شكل بيضة يسمح له وزنه 
 !". أحسنت"املرأة برضب الدمية صاحت 

لم عىل األطفال الصـغار، ومـن ثـم قلـد األطفـال ثم قام باندورا بعد ذلك بعرض هذا الفي
 -ومل يتم مكافأة األطفـال . سلوك هذه املرأة الشابة يف رضب الدمية وهتفوا كام كانت تهتف

 عـىل سـلوكهم هـذا قبـل أو أثنـاء أو بعـد - )behaviouristic(يف عرف الظـاهرة السـلوكية 
ليس بالرضورة يف  و،يقلد سلوكيات اآلخرين -  يف الواقع-  مناالحادثة، واستنتج باندورا أن كالٍّ

طريقة عالقة تعزيز السبب واألثر، ولكنـه يشـكك يف طريقـة املعرفـة التـي قـدمها النمـوذج 
  .السلويك
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  أو ما هو قابل للمعرفة،،اٍّ هو ما نعتربه حقيقي)Ontology(علم الوجود / إن األنطولوجيا
 .عرفهـا وأننـا نسـتطيع أن ن، حقيقيـةمن الواضح أننا بحاجة إىل أدلة تؤكد كون هذه األمورو

، وأن هذا الفيلم عىل سبيل املثال، نعارض ما قاله باندورا حول مشاهدة األطفال لذلك الفيلم
 ليشاهدوا هذا الفـيلم يف ًة إذا ادعى أنه قد استخدم أشباحا، بل ويزداد األمر صعوبيعد دليًال

عرفـة نظريـة امل وعلم الوجـود اإلعالم وميتلك كل فرع معريف من فروع وسائل! هذه التجربة
بصورة أكرب عىل العلـوم  اإلعالم الخاصة به، وتعتمد بعض األبحاث املعنية باالتصاالت وأبحاث

االجتامعية، بينام تستند بعض األبحاث املعنية باالتصاالت بصورة أكـرب عـىل نظريـة مـا بعـد 
  . صةخاواألدلة أهمية   تكتسب املنهجية-  أي يف كلتا النظرتني- يف كال الحالتني والحداثة،

 وهي التقنيات الفعلية التي تستخدم يف عملية جمع األدلة، مثل الدراسـات : األساليب-3
 ومجموعات ،)علم اإلنسان التطبيقي(ثنوغرافيا اإل والتجارب يف األبحاث الكمية واالستقصائية

  .الرتكيز يف األبحاث النوعية
ك، ويف األبحـاث الكميـة تستخدمها كدليل لدعم نظرياتسهي الحسابات التي  و: األدلة-4

تشري إىل الحسـابات الفعليـة فرجح إىل اإلحصاءات، أما يف األبحاث النوعية تشري األدلة عىل األ
  .الناتجة عن إجراء الحوارات واملقابالت مع الجامهري

 عـن )Walter Benjamin(األساليب التـي يسـتخدمها شـخص مثـل  و وتختلف املنهجية
ٍّاختالفا جذريا) Ralph Simmat(تلك التي يستخدمها   )Benjamin(  بينجامني، فلم يستخدمً

 ؛ أو الدراسـات االستقصـائية)groups focus ( مثل جامعـات الرتكيـز ،أساليب العمل امليداين
ـه ـد منهـج ـث يـع ـة وحـي ـة النقدـي ـلة بالنظرـي ـق الـص ـلوبه وثـي ـنفيس وأـس ـل اـل   ويـشـري،التحلـي

)Simmat( اءاتإىل األسلوب التحلييل املتغري واإلحص. 
نسان هو أقرب للقوانني، فإنـه مـن األهميـة  أن سلوك اإل)Simmat(عىل الرغم من رؤية 

أن ندرك أنه ال توجد قوانني يف األبحاث االجتامعية واإلعالمية، سواء تم تطبيـق ذلـك البحـث 
  .أم ال

 عـىل الـرغم مـن أن تنبـؤات مثـل تلـك التـي أدىل ، توقعـات ووقد توصـلنا إىل تخمينـات
 عبـارة عـن حقـائق ،إن التوقعـات يف مجـال العلـوم الطبيعيـة.  تعترب أكرث إشـكاًال،شرتدي بها

 مرشوطة حول ماذا سيحدث، عىل افرتاض صحة مجموعة مـن القـوانني العلميـة ذات الصـلة 
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ستند بـالرضورة  والتي ال ت،وتعترب هذه التوقعات مبثابة ترصيحات غري مرشوطة. واملالحظات
نها متيل إىل االعتامد عـىل الـتكهن أو االسـتقراء الخـارجي إ حيث ؛إىل مفاهيم الهيكل السببي

وـتـدور التخميـنـات ـحـول الـسـيناريوهات املـسـتقبلية . ـمـن املالحـظـات الـسـابقة أو األـحـداث
  . ما نظن أنه قد يحدث إذا تم تحقيق رشوط معينةواملحتملة، أ

  :تعريف 
ـهـو طريـقـة مـسـتمدة ـمـن عـلـم اإلنـسـان أو ): Ethnography(طبيـقـي عـلـم اإلنـسـان الت

  . تتضمن مشاركة الباحث املبارشة مع األفراد قيد الدراسة و،األنرثوبولوجيا
ما هو املغزى من وراء مثل هذه املفاهيم بالنسبة ألبحاث وسائل اإلعالم؟ من الواضح أنه 

 وكـأن هنـاك قـوانني تـنظم السـلوك - إذا كان لديك إطار ذهني معني مستعد إلثبات األمـور
 إذا كـان سـيامت ، فإنك سوف تخلص إىل نوع معني من النتائج، فعىل سـبيل املثـال- البرشي

 مـن ًملنخفضـة أقـل شـأنايعتقد أن املستويات االجتامعية املنخفضة والنساء ذوات الـدخول ا
 - لواجـب لسـيامت ومـع كـل االحـرتام ا- النساء اللـوايت ينتمـني ملسـتويات اجتامعيـة أعـىل

  ثم سيتحول تصـميم البحـث كـامًال،ليةفسيجادل الكتاب أن هذه هي بالفعل رؤيته املستقب
  .ليسري وفق هذه الفرضية

 ،ليست حقيقة بسيطة ال لـبس فيهـا اإلعالمية ولذلك فإن األبحاث التجريبية يف الدراسات
 ولكـن نظريـة املعرفـة ،جربـة إن األبحاث التجريبيـة تسـتند إىل املالحظـة أو الت.وال إشكالية
يف النتائج التي تخلـص  و،ؤثران يف ما ترىي الخاص بها )Ontologyعلم الوجود  و،الخاصة بها

 ؛أخـرى تفسـريية وعادة ما يتم تقسيم األبحاث التجريبية إىل أبحاث وصـفية. يف النهاية إليها
 ، عىل سبيل املثال. لهاًسرياتقدم تفا عن الظاهرة، ولكنها ال ًاألبحاث الوصفية شيئحيث تخربنا 

 لكنه ال يفرس سبب توطنهم يف مناطق ،التعداد السكاين يعطينا بيانات عن الشعوب املختلفة
التفسريية / يف حني أن األبحاث التوضيحية.  أو سبب انتامئهم لذوي الدخول املحدودة،بعينها

)descriptive( األبحـاث التفسـريية تسعى إىل تفسري السبب وراء حدوث األشـياء، فجميـع - 
ا أنه من املرجح أن يكون لديك رؤية نظريـة تذكر دامئً.  تتمتع بجانب وصفي- بطبيعة الحال

  .أبحاث اإلعالم و توجه عملك يف مجال األبحاث املعنية باالتصاالت،عامة
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 ونقومـيأن النـاس  -  عـىل سـبيل املثـال- أطـر االسـتخدامات واإلشـباعاتسوف ترجح و
حتوى الذي يرغبون يف مشاهدته، وتلبي مثل هذه اإلشباعات رغباتهم واحتياجاتهم باختيار امل

هـا يف الـنهج اإلعالمـي املعنـي ؤ تـم إجرا التـيميكنك أن ترى أن الكثري من األبحـاث. الخاصة
 يسـعى إىل تلبيـة رغبـات واحتياجـات ، هو توجه نـفيس يف ذاتـه- شباعباالستخدامات أو باإل

ا ضـمن هـذه ٍّ جزئيـDiffusion of innovations)(رش االبتكارات أو يندرج ن ومحددة، هذا
 وغريهـا مـن ،وسوف تجد هذا الـنهج النظـري يف مجـال العالقـات العامـة والتسـويق(الفئة 

  ).مختلف كتب هذه التخصصات
ملا هو رشعي وما هو منحـرف،  اإلعالم يهتم إطار النظرية النقدية بكيفية تحديد وسائلو

 حيث ؛ وبالطبع لتلك الحقيقة تبعات وآثار،رشكات رأساملية اإلعالم وسائلحيث تسيطر عىل 
ففـي الوقـت الـذي يضـع . األيديولوجيـة ذات الصـلة بـذلك األمـراملعتقـدات  وتعترب األفكار

 تنطبق أفكار السلطة عىل مجموعـة - يف بؤرة تركيزهم واهتاممهم اإلعالم الكتاب فيه وسائل
السـياقات  و،اقات املتعلقـة مبجموعـات اجتامعيـة مختلفـةالسـي و،من السـياقات الشخصـية

  .تلك املتعلقة بالجامهري العريضة و،التنظيمية
  :)Interpretative paradigm( النموذج التفسريي 

حصائية وليدة القـرن العرشيـن، ولكـن الرغبـة يف تعترب منهجية الدراسات االستقصائية اإل
 فقـد تـم ؛ يعود إىل أقدم من ذلك بكثري،ل كيفيةمعرفة ماذا يحدث للناس يف أشكا واكتشاف
 ؛1594ذوـنـات الوفـيـات الربيطانـيـة ـعـن طرـيـق دراـسـة استقـصـائية ـتـم إنـشـاؤها يف أابتـكـار 

  حـاالتوضمت تعاريف. ن انتشار مرض الطاعون وأمراض أخرىعلتسجيل الوفيات الناجمة 
كلمة كانـت تسـتخدم وهي ، )Bedrid(و ، )Appoplex( النزيف املفاجئ :اتالوفاة مصطلح

ـدميا ـريض،ًـق ـى ـم ـوري و، )Blasted(  و مبعـن ـار املتـم ـرض الزـح ـار و، )(Bloody Fluxـم الزـح
)Scowring( ،األحشـاء ، ومغـصالرعـبو اإلعـدام، والغـرق،و ) Griping in the Guts( ، و
)Kings Evill( ،الخمودو )Lethargy (،  والحمى البقعية األرجوانيـة)Spotted Fever and 

Purples( ،وغريها من املصطلحات، والديدان،األسنانو .  
 مـن أجـل ؛ هذه اإلحصاءات تـم إجراؤهـا ألغـراض مثـرية لالهـتامم ذلك، فإنعىل الرغم من

 ، هل كانت هناك عالقة بـني الـلـهإرادة  ومعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني سبب حادثة الوفاة
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؟ )املتعـددةاملتمثل يف حاالت املوت  (الـلـهبني العقاب الذي أنزله  و،انخفاض نسب التعميد
(David, 1962, cited in Balnaves and Caputi, 2001) 

 وأول ، أول من قام بإجراء دراسة استقصائية حديثـة)Karl Marx(لقد كان كارل ماركس 
 ، للعـاملني يف املصـانعةان استب20،000أكرث من  يف طرح األسئلة عىل الناس، وقد أرسل أمن بد

  .)( Marx cited in Bottomore and Rubel, 1956 يسألهم عن عالقاتهم مع رؤسائهم
 )Adorno(إىل مل يتطـرق القلـق فـإن  ، مل يتلـق أيـة إجابـات)Marx( أن مـاركس ورغم 

غريهم من املفكرين املاركسيني حول الدراسات الكمية بحـد و، )Frankfurt School(حركة و
كـأداة  )quantification(سـات الكميـة اقلقون بخصوص اسـتخدام هـذه الدرذاتها، ولكنهم 

  .فكرية / ولوجيةيأيد
 1 .14 شـكل منـذ عهـد مـاركس، ويعـرض الًتطـوراوقد شهدت أساليب األبحاث الحديثة 

وقـد قامـت دراسـة .  نـوع املشـاركة مـن جانـب األبحـاثيف مقابـلبعض األساليب املختلفة 
هناك القليل من  وا،ٍّ والتي ميكن قياسها كمي،استقصائية كمية بتقليل املفاهيم يف صورة أسئلة

ن الدراسة االستقصائية نفسها هـي إ حيث ؛املشاركة الشخصية من قبل الباحث مع املشاركني
شبه املنظمة التي تضم الباحثني وتقربهم أكرث  ووبدأت املقابالت املنظمة. أداة جمع البيانات

ن خالل نهج غـري استنتاج املعلومات مبهناك مجموعة من األسئلة التي تبدأ  ومن املشاركني،
  النهايـة املغلقـةي أو قابـل للتحديـد ذ،)open-ended ( النهاية املفتوحـةيقابل للتحديد ذ

)close-ended(.  
 حتى ولو مل يشارك املراقـب بنفسـه ،تنطوي عملية املالحظة عىل دراسة السلوك البرشيو

وتتـيح مثـل . يف مامرسة هذه السلوكيات، ويشمل ذلك مشاعر ووجهات نظر املراقب نفسـه
 ؛ للمشارك أن يسهب يف الكـالم عـن تجاربـه مـع الباحـثIn-depthهذه املقابالت املتعمقة 

إن مراقبة املشرتكني هو الحيـز . مام يسفر عن تطوير عالقة وطيدة مع املشاركني قيد الدراسة
 ،اسـةيف حياة هؤالء املشاركني قيد الدرمن خالله  أو يشارك مبارشة ،الذي يتواجد فيه الباحث

 عـىل العـيش مـع ،علـم اإلنسـان/ األنرثوبولوجيـاطالب لقد اعتاد .  نساءوأرجاًال كانوا سواء أ
 لفـرتات -  عىل سـبيل املثـال يف أدغـال األمـازون- الفئات االجتامعية يف املجتمعات التقليدية

 ليـل ، أو ال يستطيعون تقديم تح يف بعض األحيانوقد ال يرجع هؤالء الباحثون مطلًقا ،طويلة
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 gone(نهم قـد تحولـوا إىل سـكان أصـليني إ حيث ؛ حول االكتشافات التي توصلوا إليهاكاف
native) أي فـقـدوا الـقـدرة ـعـىل أن يكوـنـوا ـمـراقبني مـشـاركني"participant observer" .( 

ء بـعـض الوـقـت ـمـع ـمـن  قـضـا،عـلـم اإلنـسـان/ يف األنرثوبولوجـيـاالثقافـيـة تطـلـب الدراـسـة تو
 Roger( والظـروف التـي ميـرون بهـا يف حيـاتهم اليوميـة، وتعـد أعـامل ،يخضـعون للبحـث

Silverstone(كان تركيزه األكرب عىل استخدام حيث عىل ذلك، مثاًال اإلعالم سائلو مع األرس و 
 )domesticationالـسـتئناس ا(   ـعـىل الوـقـت املناـسـبكمـثـاليف موـضـعه الـصـحيح اإلـعـالم 

 )domestication(ال يعتمد هذا النـوع مـن االسـتئناس  و. )Silverstone, 2005b( بحاثاأل
التي استخدمها الباحثون يف وقت نفسها الطبقة االجتامعية  وعىل الفرضيات املتعلقة بالجنس

  .سابق
أسـئلة  و)Hypotheses(االستقصاءات ألن تكون استنتاجية، ويتم تطوير الفرضـيات  متيل
 ثـم يـتم ،، حيث يتم بناء الدراسة االستقصائية يف البدايةأوًال) research questions(البحث 

تحليل النتائج عقب ذلك، وتعد الفرضيات يف األبحاث االستقصائية الحديثة عبارة عن حقائق 
)statements( الحقـائق ىحـدإ تـنص - عىل سـبيل املثـال .العالقة بني متغريين أو أكرث حول 
)statements( هامأكرث من الرجال، ويوجد هنا متغريان  التليفزيونأن النساء يشاهدن  عىل :

عدد ساعات املشـاهدة كجـزء ( التليفزيون ومشاهدة ،)رجال وسيدات(املساواة بني الجنسني 
وعـادة مـا تكـون عمليـة املراقبـة التشـاركية اسـتقرائية، حيـث يـذهب ). من عملية القياس

 ثـم ، ويحاول معرفة ما يفكرون فيه وما يشعرون بـه،اسةالباحث ليعيش مع األفراد قيد الدر
ومـن . ا ما يكون ذلـك يف شـكل رسديً وغالب، عن هذه التجربةاٍّ وثريا دقيًقايعود ليقدم وصًف

  . دراسة استقصائيةةان تصميم استباملمكن أن تقود الفرضية أو النظرية عملية
النموذج التفسـريي، ويعتـرب هـذا  مام يسـميه البـاحثون بـًويعد النموذج االستقرايئ جزءا

نـا يف ومتك. يف وجود قاسم مشرتك بيـنهم ونشرتكيالنموذج عبارة عن مجموعة من النظريات 
 من رؤية أن هنـاك مجموعـة مـن النظريـات املاركسـية - ل عىل سبيل املثا- الفصل الخامس

 املعنيـة بوسـائلالدراسـات  ووباملثـل توجـد يف األبحـاث. املختلفة يف إطار النموذج املـاركيس
 ج واألساليب البحثية التي تندرج تحـت هـذا النمـوذج التفسـريي، اهنمجموعة من املاإلعالم 
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 وتقـع سـيكولوجية ، أو علم اإلنسان التطبيقي أحد أبرز هذه األقسام)ethnography(ويعد 
  .النشاط اإلنساين يف صميم النموذج التفسريي

 ليس فقط ا،ً جيدً ملخصا- رت يف الفصل الخامسُالتي ذك - )James Cary(ويعد ترصيح 
إذن هـذا النمـوذج ال يسـعى إىل " . النموذج التفسـريي كـذلكا ولكن لهذ،للدراسات الثقافية

 فهـو ، ولكن بغية تفسري مغزاها،حرص النشاط اإلنساين يف عملية تحديد املسببات أو الهياكل
  ."خيص املعاين اإلنسانيةيسعى إىل تش ال يحاول التنبؤ بالسلوك البرشي، ولكن

   :)Ethnography( علم اإلنسان التطبيقي
أو علـم (نرثوبولوجيـا إىل علـم األ) Ethnography (متتد جـذور علـم اإلنسـان التطبيقـي

، ويعـتـرب ـهـذا العـلـم مبثاـبـة النـمـوذج التفـسـريي للمراقـبـة التـشـاركية، وـقـد أعـطـى )اإلنـسـان
Peterson, 2003, 8 ( )علم اإلنسان التطبيقي( ثنوغرافيام اإل لعلًتعريًفا مفيدا(. 

انعكاسـية بـني  و،ثنوغرافيا الوصف القائم عىل تجربة وثيقة وطويلة األجـلإنني أعني باإل
اإلنسانية معرفـة مكانيـة إىل  / العلامء والشعوب قيد الدراسة، وتعترب املعارف األنرثوبولوجية

يوميـة، ويعـد النمـوذج الكالسـييك حد كبري، مستمدة مـن الفهـم العميـق لهياكـل الحيـاة ال
  بني الباحـثٍّ نسبياعالقات طويلة األمدعىل ثنوغرافيا هو املراقبة التشاركية، والتي تنطوي لإل
لهـا، حيـث يحـاول البـاحثون وضـع أنفسـهم يف خضـم الحيـاة  / بني املجتمـع املضـيف لـهو

  ).Peterson, 2003, 8 (واألحداث اليومية العادية لهم
  كـام تحـدث ،طريقـة للحيـاة  إىل رصـدEthnography(نسان التطبيقـي علم اإلويسعى 

ـاس يف املـقـابالت والدراـسـات االستقـصـائية ،ـعـىل أرض الواـقـع ـا الـن ـيس فـقـط ـكـام يرويـه  وـل
 بينام تعني األبحاث اإلثنوغرافية مبعناها الدقيق ،وجامعات الرتكيز أو الحاالت شبه التجريبية

 ق الحيـاة الجديـدة، مثـل الدراسـات اإلثنوغرافيـة يف  بغيـة اكتشـاف طـر؛العيش مـع النـاس
 David(ات مـع أعـامل يـبـدأت يف الظهـور يف وقـت مبكـر يف الثامنين والتي ، اإلعالموسائل

Morley( ويف اململكة املتحدة )Janice Radway( لقد انبهر . يف الواليات املتحدة)Morley( 
 )Hall( التـي تبـني كيـف تـم تطبيـق أفكـارلة  وقام برصد األد وغريه،)Stuart Hall(بأعامل 

 برنـامج الصـعيد الـوطني )Morley(وقـد اختـار .  يف املامرسة العمليـة)codes( حول الرموز
Nationwide(من رئيسةنباء الوطنية الُ ليكون بؤرة تركيزه، يف حني تم إدراجه ليعرض بني األ 

  واتخـذت هـذه العمليـة. يـةيفزيونالتلأوقات الذروة التي تشاهد فيها األرس الـربامج  و،لندن
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 برنـامجني )Morley(شكل مجلة تخاطب الجامهري العادية حول قضايا السـاعة، وقـد سـجل 
)Nationwide( ثـم قـام بعـرض  ،1977 واآلخر يف مارس 1976، وقد تم بث أحدهام يف مايو

 هذا وقـد .فئات اجتامعية ودميوغرافية مختلفة  تضم،هذين الربنامجني عىل مجموعة واسعة
 وتضـم ، مجموعـةة والثاين عىل إحدى عرش، مجموعةةتم عرض الربنامج األول عىل مثاين عرش

بعـد عـرض أرشطـة الـربامج  )Morley(ثـم قـام . كل مجموعة من خمسة إىل عرشة أشخاص
.  دقيقة، ثـم تـم طباعـة هـذه األرشطـةنيوالتي استمرت ملدة ثالث، بتسجيل املناقشات التالية

  : بقوله نهجه)Morley(ويوضح 
ُأطـر العمـل  ومتحور اهتاممي حـول دراسـة أشـكال التعبـري الفعليـة، ومفـردات العمـل،

 ،سـرتاتيجياتاملنطق الذي تنطوي عليه هـذه اإل وسرتاتيجيات الصياغةإ و،املفاهيمية الضمنية
وباختصـار، ميكننـا ، )decodings( من خالل ذلك يتم صوغ تفسريات أو نتائج فك الشفراتو

  .Cultural Competence" ) "(1980, 34التمكن الثقايف تلك العملية آليات  عىل طلقأن ن
 بعد ذلك مقارنة ما قاله الناس مع الشفرات املختلفة، هل تسـتخدم )Morley(حاول  ثم

ن وهذا هو املعتقـد السـائد؟ أم أ، )transmitter(التي يبثها الراسل نفسها الجامهري الشفرة 
 )Morley( لقد استدل الكتـاب بـبعض نتـائج مجموعـة رات مختلفة؟الجامهري تستخدم شف

هم مـن  أغلـب،ا مـن الرجـالً وتضـم هـذه املجموعـة الصـغرية عـدد. كمثال عىل ذلـك26رقم 
ٍّ، والذين كانوا يتلقون تدريبا إداريااألوربيني البيض  وينتمـي ،39 و22، وتـرتاوح أعامرهـم بـني ً

 ،)upper-middle-class ( امعـيـة املتوـسـطة العلـيـاأـفـراد ـهـذه املجموـعـة إىل الطبـقـة االجت
 مـن ًهـذه املجموعـة جـزءا) Morley( وقد اعتـرب .)122, 1980( وأغلبهم يعتنقون املسيحية

.  للطبقة الحاكمة، أي العمل ضمن الشـفرة السـائدةتعد تعليقاتهم ممثلة و،الطبقة الحاكمة
  :ه والذي قال في،وهذا هو تعليق أحد أفراد هذه املجموعة

 هـو أنهـم ذاتيـون بدرجـة كبـرية )Nationwide(إن الحقيقة املرعبـة بخصـوص برنـامج 
)subjective(،أراهـم يف كثـري مـن األحيـان وهـم  ..يؤيد الناس هذا العمـل بدرجـة كبـرية  و

، ٍّسـنويا جنيـه 10000 –  عـىل سـبيل املثـال- ، فإذا كان هناك شـخص يتقـاىضادامئًمتحيزون 
ـه وك ـرون إلـي ـإنهم ينـظ ـه ـف ـيأـن ـد غـن ـوظ ووـغ ـده دامئًــ و.محـظ ـا أـج ـذا ـم ـامـه ـىل برـن   جا ـع
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)Nationwide(إنني أرى أن ذلك يعـد "نيظلهم من أوغاد محظو يا: "، ثم أسمعهم يقولون ،
  .)Morley, 1980, 123" ( بشكل كبريًتحيزا

 قـد )Morley(فـإن  -  )Hoynes( و)Crouteau( من  أشار كل كام- تاممومن املثري لاله
 .أن الطبقة االجتامعية ال تحدد طريقة تفسري الناس للرسائل اإلعالمية -يف الحقيقة  -استنتج 

 فإنـه ال - جتامعيـةايف حني أن املعنى املقصود هو وجود مجتمع طبقي يحوي عدة طبقات و
  .ا أو بصفة ثابتةٍّميكن التنبؤ بها كلي

 مجـرد عمليـة صـياغة  إىل)meaning-making(إذا قمنا بتبسيط عملية صناعة املعاين  "
)formula(فإننا بذلك نحرم الجامهـري مـن الوكالـة - جتامعية تركز عىل الطبقات اال، بسيطة 

 .)272, 2000( ما تخطر ببالنا ، ودامئًاالفاعلة / التي توجد يف نظرية الجامهري النشطة
فهـم النـاس لوسـائل  و كـذلك كيفيـة تفسـري)Janice Radway(هذا وقد تناولت دراسة 

ـات ا ـات الرواـي ـاء األمريكـي ـف تـسـتخدم النـس ـة كـي ـت الدراـس ـا تناوـل إلـعـالم، ولـكـن يف حالتـه
وقـد توصـلت .  يف املنـازلوية التي ميارسـها الرجـالالرومانسية كوسيلة ملقاومة النظم السلط

)Janice Radway( ـابالت مــع  - يف دراســتها   امــرأة يف44بعــد إجــراء سلســلة مــن املـق
)Smithton( -  ٍّت نشاطا مهام؛يف حد ذاتها كانأن القراءة  من أجل فهم اسـتخدامات وسـائل ً

 حـول ردة فعلهـا تجـاه تفصـيًال) Janice Radway(ويجدر بنا االستشـهاد مبـا قالتـه . اإلعالم
  :النتائج التي توصلت إليها
 عـىل - )Ethnographic investigationالدراسات اإلثنوغرافيـة  / لقد أمثرت التحقيقات

 عمالءـهــا ـيــرون أن الـقــراءة فـعــل تـعــوييض و)Dot( ـعــن اكتـشــاف أن - ـســبيل املـثــال
)compensatory(  ودفاعي)combative .(ٍّتعد القراءة فعـًال دفاعيـا )combative(حيـث  ؛
 مؤسسـة  والذي فرضه عليهم وضعهم يف؛نها تتيح لهن فرصة رفض الدور اآلخر املوجه إليهمإ

لكتـاب يرفضـن بصـفة ا فـإنهن بإمسـاكهن - ببالغـة – ملا قالته هـؤالء النسـوة ووفًقا. الزواج
 ،نهن بتلبيـة رغبـاتهم واحتياجـاتهم وطلبـاتهمو والذين يطالب،مؤقتة طلبات أرسهم املستمرة

.  مـن السـعادةًقيام بنشاط يضفي عـىل حيـاتهن قـدران هؤالء النسوة يحاولن الاحتى وإن ك
  ا ـتـوفر لـهـن الفرـصـة نـهـإحـيـث ؛ )compensatory( ٍّاءة تعـتـرب فـعـًال تعويـضـياـكـام أن الـقـر

   وفرصة إلقامـة مسـاحة انفراديـة خاصـة يف سـاحة ، من تركيزهن ألنفسهنًيك يخصصن جزءا
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تكـون هـؤالء حيـث  و،مصالح اآلخرين وفق -عادة  - حيث تتحدد مصالحهن الذاتية ؛الحياة
  . شاءوا متاحة أمام أرسهن ينهلن من خرياتهن كيفام -  بإرادتهن– النسوة موارد عامة

احتياجاتهن التي خلقهـا  ووبالنسبة لهؤالء النساء كانت القصص الرومانسية تلبي رغباتهن
 (institutions ولـكـن مل ـيـتم تلبيتـهـا ـمـن قـبـل الـسـلطة األبوـيـة، يف داـخـل نفوـسـهنالــلــه

(patriarchal،سات الوالدة  أو مامرengendering practices) Radway, 1991, 211(.  
 مـع )Radway( ت التي أجرتهـا للمقابالإدراج أحد سيناريوهات املخطوطةكام يجدر بنا 

Dot)(من أجل معرفة السبب وراء النتائج التي حصلت عليها؛ا وغريه :  
Dot :ومحاولة تلبية املعـايري التـي يحـددها ،تريا، هناك ضغوطات مثل تسديد الفوًحسنا 

  .لتي يحددها األبناء لك أو املعايري ا، وتلبية احتياجاتهم،األزواج لزوجاتهم
Ann :أو ما تشعرين أنه يجب عليك فعله مثل القيام بأعامل املنزل.  
Dot :لـك ولكـنهم قـد ال هم، رمبا ال ترغبني يف ذتإىل جانب أنهم يلجأون إليك لحل مشكال

  . ولكنهم يرغبون يف أن يلقون املشكلة عىل كاهلك، للمشكلةًيسعون إليك طلبا إليجاد حل
Ann : شك فإن هذه الضغوط ترتاكموبال.  
Dot :بالتأكيد إنها ضغوط.  
Ann :  ويف مـثـل ـهـذه الـظـروف تحـتـاجني إىل الـهـرب إىل إـحـدى ـهـذه اـملـالذات القدمـيـة
  ... و)MGM( مثل املرسحيات املوسيقية )good old(الرائعة 
Dot :بالتأكيد.  
Ann :مـن رجني قليًال الفرصة يك تخأو الهرب إىل إحدى القصص الرومانسية التي تعطيك 
تخففـني  و يك تبكـني؛ إنها عذر رشعـي. من الضغوط التي تثقل كاهلكًتفرغني قدرا و،دموعك

  . دون أن يضحك الناس عليك،من الضغوط التي تثقل كاهلك
Dot :نعم هذا صحيح.  
Ann :يف مثـل هـذه األيـام، لقـد اضـطررت إىل اللجـوء إىل ًا مامثلة كثـرياًوال تجدين فرص 

  .عل ذلكالكتب يك أف
Dot :إن الكتب أفضل من اللجوء للعالج النفيس.  
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Ann : ينشغل ذهني بها و،نني ميكني البكاء أثناء قراءة الكتبإحيث.  
Dot :أعتقـد أنهـا وسـيلة .. وأنـا أقـرأ الكتـب ، صـويت بالبكـاءويعل ووأنا كذلك، فأنا أبيك 
  . ال..نني أهرب من زوجي بالقراءة إ واآلن لن أقول ..للهرب 

Ann :ال.  
Dot : بـأن ألصـق وجهـي يف الكتـاب، إن األمـر لـيس كـذلكنني أفر من أبنـايئإأو أقول ، 

  . ومن وضعك،ولكنها ضغوط تنبع من حقيقة كونك ذلك الشخص
Kit :يف هذا النوع من املجتمعات.  

Dot : ورمبـا ، مـن الضـغوط املفروضـة عليـكًالحقيقة يشكل النـاس مـن حولـك جـزءايف 
  .ديحدث ذلك بدون قص

Ann: ا، فال ميكنك أن تفعل هذا وال ذاك ً وأكرث تقييدًنعم ويزداد األمر تعقيدا(Radway, 
1991, 95).  

 بـالتحقيق يف كيفيـة تعامـل - )Radway( بـأعامل ً متأثرا- (Jyoti Puri, 1997)وقد قام 
طانيـة،  القصص الرومانسية األمريكية والربي معالفتيات الهنديات املنتميات للطبقة املتوسطة

 أمثلـة و مبثابـة كان متثيل املرأة الغربيـة يف الروايـات الرومانسـية هـةفبالنسبة للشابة الهندي
  . مقارنة بالفوارق التي كانت تواجههن يف مجتمعهن الهندي،ملسار تدريجي محتمل

 Durkin(لقد ولت أيام علم النفس السلويك الصـارم، وقـد اسـتخدم علـامء الـنفس مثـل 
Kevin(وتعترب الدراسة  .عالمألطفال ووسائل اإلانفس علم  من أجل دراسة ؛ب النوعية األسالي

 هـو -  حول رؤية األطفـال الصـغار لألبطـال الخـارقني(1984) يف عام (Durkin)التي أجراها 
ًأمـرا  باعتبارهـا ؛ عىل حقيقة واضـحة ألسـئلة األبحـاثري مثال عىل ذلك، كام أنها مثال جيدخ

  . البحثرضية عن فًا ومميزمنفصًال
فهم األطفال الصغار لـألدوار الجنسـية  وهو دراسة تصور -كام ورد هنا  -إن غاية البحث 

  ، وعـادة مـا )stereotyped sex roles( التليفزيـونالنمطيـة التـي يـتم عرضـها عـىل شاشـة 
  لتلـك الصـور التـي  الضـارة وللعواقـب الوخيمـة -بشـكل خـاص  -يعترب األطفال أكرث عرضـة 

 ولكـن املثـري ،)portrayals) biased sex-role ار تحيـز أو تعصـب لجـنس بعينـهتعرض أدو
   ، أهميـة خاصـةوومثة سـؤال ذ. للدهشة هو أنه مل يتم إجراء أية أبحاث تتناول هذه القضية
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 ،وحـدها (correlational)أو االرتباطيـة  ه الدراسـات التجريبيـةنوالذي ال ميكن أن تجيب ع
الـتـي تـصـور أدوار الـجـنس ـكـام يراـهـا الكـبـار؟  اإلعالمـيـة حتوـيـاتـهـو ـهـل ـيـرى األطـفـال امل

(Durkin, 1984, 341).  
 بكتابـة تقريـر - عرضـه للمنهجيـة النوعيـة وبعد استعراضـه األديب - )Durkin(وقد قام 

 عـىل األسـئلة التـي (Anna) هـذه هـي إجابـة ،بلغة املشاركني يف الدراسة، عىل سبيل املثـال
 يصور البطـل سـوبرمان يـنقض ًا قصرياً مقطعٍّ توا(Anna) لقد شاهدت .طرحها عليها املحاور

 (Anna) بـأن ً علام،تسقط فوقها من طائرة هليكوبرت (Lois Lane) إنقاذ ، محاوًالإىل األسفل
  :ًن العمر ستة أعوام وأحد عرش شهراتبلغ م

 أنهـا - خارقـةال امرأة تدعى املـرأة - هل تعتقدين أنه إذا كان هناك امرأة خارقة: املحاور
   كام فعل سوبرمان؟ًتستطيع أن تنقذ شخصا

Anna :ال( عن الرفض ًتحرك رأسها تعبريا ( 
  ملاذا؟: املحاور
Anna:ألنها ليست قوية لهذه الدرجة..نها  أل .  
 فلن تكون قادرة عىل إنقاذ ،أليست قوية؟ ولكن إذا أمكنها الطريان مثل سوبرمان: املحاور

  ، أليس كذلك؟رجل يف طائرة هليكوبرت
Anna:ٍّفل إذا كان صغريا جدا ال ولكن ميكنها إنقاذ ط   .)خفيف الوزن (ً

الكثيفـة  و عـىل مجموعـة مـن األوصـاف الغنيـة)Ethnography(مل علـم اإلنسـان تيش
(thick)من خالل عملية املشاركة الوثيقة مع األشـخاص قيـد الدراسـة،، للسلوكيات البرشية  

ولكنها ال تزال تسفر عن أدلة أو ،  (intensive)كثافة و شموليةهناك طرق نوعية أخرى أقلو
 - عىل سبيل املثـال - )Focus groups( وقد ظهرت جامعات الرتكيز. مةمهتقارير واعتبارات 

ـمـن أـجـل دراـسـة املواـقـف  ؛ اإلـعـالم املـسـتخدمة يف ـصـناعةرئيـسـةكواـحـدة ـمـن التقنـيـات ال
  .والسلوكيات

 يف جامعـة )Paul Lazarsfeld(يز من خالل عمـل مجموعـة وقد نشأت تقنية جامعات الرتك
   لحضـور جلسـة يـتم فيهـا (Lazarsfeld) مـن قبـل )Robert Merton(ُكولومبيـا، حيـث دعـي 

  وقـد تـم . اتيـ من أجل املجهـود الحـريب يف األربعين؛اختبار ردود الجامهري تجاه الربامج اإلذاعية
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 US Office for Facts(تحدة للحقائق واألرقام مكتب الواليات امل إجراء البحث تحت رعاية
and Figures(بإذاعة صوت أمريكا  ُ، والذي عرف يف وقت الحق)Voice of America(.  
 ، طريقة لتسجيل ردود األفعال اإليجابية والسـلبية للـربامج(Lazarsfeld)صمم هذا وقد 

وتـقـيس التـسـجيالت ـعـن طرـيـق قـيـام الجامـهـري بالـضـغط ـعـىل األزرار الحـمـراء واـلـخرضاء، 
 ولكنهـا ال تعطـي أيـة ، أو التأثري الشـامل للربنـامج،الرتاكمية للجلسة معدالت ردود الجامهري

  خـالل الجلسـة أن أحـد)Merton(وقـد الحـظ . أفكار حول سـبب حـدوث هـذه التـأثريات
 ـوجـه النقـد لـ  وبعـد ذلـك،يتحـدث إىل املشـاركني عـن رد فعلهـم (Lazarsfeld) مساعدي

(Lazarsfeld)اٍّ ألن نهـجـه مل يـكـن نظامـيـ؛ (systematic) ـفـيام يتعـلـق ـبـإجراء ،بدرـجـة أـكـرب 
جـراءات املسـتخدمة  بتطوير وتحسني اإل(Merton) بإقناع (Lazarsfeld)وقد قام . املقابالت

، وكـان (focused interview)هي املقابالت املركـزة  يف إجراء هذه املقابالت، وكانت النتيجة
 هـو تحليـل وتفسـري ردود ، وراء هذه املقابالت املركزة يف ذلك الوقـت من(Merton)هدف 

   .)Sorensen, 1991, 516( األفعال كمحاولة إقناعية بواسطة رسائل اإلذاعة أو األفالم
ن إ حيـث ؛ أن املقابالت املركزة ال ميكـن إمتامهـا بجامعـات الرتكيـز(Merton) وقد أدرك 

 باملقارـنـة ، مختلـفـة ـمـن التـقـارير واالعتـبـاراتاًاـعـتـنـتج أنو ـهـذه الجامـعـات ـمـن ـشـأنها أن
  . وكالهام مفيد،باالعتبارات والتقارير الفردية

  :امللخص
ال يسعى النمـوذج التفسـريي إىل حرص النشـاط اإلنسـاين يف عمليـة تحديـد املسـببات أو 

ىل يسـعى إ ال يحاول التنبؤ بالسـلوك الـبرشي، ولكـن  ولكن بغية تفسري مغزاها، فهو،الهياكل
 كوسـيلة تكميليـة )Ethnographyاإلثنوغرافيـا وقـد سـاعد علـم . تشخيص املعاين اإلنسانية

  .للمنهجية التفسريية
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Table 14.1 Elements of focus groups 
Group session Format: 
8-12 per session; but invite twice as many Size: 
1.5 to 2 hours Length: 
Enough to cover the topic or the demographics involved Number of sessions: 
Have similar characteristics in each group Participants: 
Conversation, silences, words and issues, body language Forms of data: 
Audio or videotape, later transcribed; observation and notes by a 
person who is not the moderator 

Data collection: 

Flexible but focused; uses guide that covers topics of interest Moderator: 
Selected quotations- verbatim accounts; analysis of common themes Formats for reporting results:      

 

  :تنرتنالبحث عن الحب يف فضاء اإل
 للكاـتـب (co-authors)حـري بـنـا أن ننـقـل باختـصـار ـمـا قالـه أـحـد الكـتـاب املـسـاعدين 

(Mark Balnaves)، يف محاولة لرضب مثال عىل مجموعات الرتكيز، كانت )Laura Nelson( 
وال تقترص املواعدة عـرب . والدوافع والتجارب املتعلقة بها اإلنرتنت مهتمة باملواعدة عرب شبكة

 حيـث ،عىل الدول الغنية أو عىل دولة دون أخرى، فقد أضحت ظاهرة عامليـة  اإلنرتنتشبكة
. جـذب الالعبـني الكبـار يف الصـناعة اإلعالميـة ، اإلنرتنتاستطاعت مواقع املواعدة عرب شبكة

 وـهـو أـحـد أـكـرب املواـقـع اإللكرتونـيـة األـسـرتالية ،)RSVP( ـعـىل )Nelson(وانـصـب اـهـتامم 
  .للمواعدة عرب شبكة اإلنرتنت

 القابضـة املحـدودة برشاء رشكـة )John Fairfax Holdings Limited(وقـد قامـت رشكـة 
(RSVP.com.au Pty Ltd)مليـون دوالر 38.92 مقابـل 2005م  اململوكة للقطاع الخـاص يف عـا 

 ماليني دوالر 4املالية إىل  ومن املتوقع أن تصل األرباح التي تحقهها الرشكة يف تلك السنة. أسرتايل
 بـأن -   يف ذلـك الوقـت(Fairfax)املـدير التنفيـذي ملجموعـة  -  (Alan Revell)ورصح . أسـرتايل

ًأصبحت تيارا سائدا اإلنرتنت املواعدة عرب شبكة مثلهـا ، )Classifieds( يف سوق اإلعالنات املبوبة ً
   .مثل الوظائف والسيارات واملنازل

  مـشـابه (RSVP)لـكـرتوين  ـهـو أن دميوغرافـيـة املوـقـع اإل،ومـثـة عاـمـل مـهـم بالنـسـبة لـنـا
ـة(AB)ملـعـدالت الوـصـول  ـوان ـصـحيفة ، القوـي ـوم يف ترويـسـة أو عـن ـا الـي ـع بـه ـي نتمـت  والـت

(metro) ،روقـد كـان الـدافع وراء منـو وازدهـا. الذي يكتب بالبنط األسود يف الصفحة األوىل  
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 time-poor(لـكـون الوـقـت الـكـايف الـعـزاب اـلـذين ال مي و،الـسـوق ـهـو التقـبـل االجتامـعـي
singles(للبحث عن أفضل السبل للقاء رشكاء الحياة املحتملني ؛   

 (Sydney Morning Herald, 2005). 
ويعتـرب البحـث الـذي  يف وقـت الرشاء، عضـو 600،000 حـوايل )RSVP( وقد ضم موقـع

 سـوف (personals)اإلعالنـات الشخصـية  و اإلنرتنت أن املواعدة عرب شبكة)Jupiter(أجرته 
  إىل2007 يف عـام  دوالر أمرييكمليون  900امراتها يف الواليات املتحدة وحدها منزداد استثت

 . 2012 يف عام  أمرييكمليار دوالر 1.9
يف مـجـال االتـصـاالت ـعـرب  أن األبـحـاث املبـكـرةإىل يف استعراـضـه األديب  )Nelsonوتوـصـل 

طريـقـة ـعـرض  و، ـشـملت يف األـسـاس قـضـايا الهوـيـة- العالـقـات العاطفـيـة ونرتـنـتاإل ـشـبكة
ترتبط مبستخدمي األلعاب املتفانني فقـط، بيـنام تناولـت  و،)MUDs(الشخصية لنفسها عىل 

 ووسـائل االتصـال، (wider ranging)واسـعة النطـاق  اإلنرتنـت األبحـاث الالحقـة منتـديات
   ( Hardey, 2004). العالقات بني األشخاص لتطوير إيجابيةإمكانية وهذه النتائج تدل عىل 

تفيد بأن انتفاء وجود عمليات  ،(arguments)لرغم من ذلك، فإن هناك افرتاضات وعىل ا
  . ترض بعملية بناء العالقات الشخصية،ا لوجهًوجهاللفظية وغري اللفظية االتصال 

(Anderson and Emmers-Sommer, 2006 ; Gibbs, Ellison and Heino, 2006 , 
155) 

ا ً بعمليـة بنـاء العالقـات يف سـياق االتصـاالت وجهـوتؤكد النظريات التقليديـة املتعلقـة 
 ،املسـتمر بـني رشكـاء الحيـاة املحتملـني و عىل أهمية القرب املكـاين والتفاعـل املتـواتر-لوجه

   باإلضافة إىل االنجذاب الجسدي
( Altman and Taylor, 1973 ; Berger and Calabrese, 1975 ( (Brehm, 1992) .  

 هتاممخدمة عدم الكشف عن الهوية الخاصة بها بصورة مثرية لال و،وتوفر شبكة اإلنرتنت 
  أو التأثري الشخيص املفرط، )hyper-personal effect( ما يسميه الباحثون -

)(Cooper and (Sportolari, 1997; Walther, 1996.    
 تـم تشـجيع املرشـحني عـىل ، يف بيئـة الهويـة املجهولـة)decreasing( من التناقص وبدًال

حـسـاس متزاـيـد إكـشـف ـعـن هوـيـاتهم يف بيـئـة اإلنرتـنـت، وـمـن املؤـكـد أن ـيـؤدي ذـلـك إىل ال
heightened(وكان الدور الذي يلعبـه كشـف هويـة املشـاركني عـىل .  من الحميمية واأللفة 
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ـبكة اإل ـت ـش ـرط،)hyper-personal effect(نرتـن ـأثري الـشـخيص املـف ـات يف  و، أو الـت االختالـف
التي أصبحت يف مواجهة العالقات اإلنسانية النمطية التـي تـتم  ،رتنت اإلنالعالقات عرب شبكة

 مبثابـة - هـا عـىل أرض الواقـعؤا لوجه يف مقابل تلـك العالقـات التـي يـتم تصـورها وبناًوجه
 والـذين - وضمت مجموعة الرتكيـز املشـاركة يف بحثهـا .)Nelson(القاعدة األساسية ألبحاث 

 ، وتـم اختيـار 2007 عضـو يف عـام 1.130.000أكـرث مـن  - )RSVP(كانوا أعضـاء حـاليني يف 
 كان توفري الفرص لألفراد يك )RSVP( ألن الهدف الذي أعلنه موقع ؛املوقع عىل وجه التحديد

 أو تسهيل عملية البحث عن رشيـك ، بهدف بناء صداقات جديدةجدد؛يتعرفوا عىل أشخاص 
 RSVP (هة رصاحة إىل العالقـات الجنسـيةالحياة املناسب يف مقابل املواقع اإللكرتونية املوج

site, 2007( . وقد تم إعطاء املشاركني ملحة لفظيـة)verbal overview( عـن املجـاالت ذات 
  :  وهي،االهتامم

 )profile( الناتجة عن وجود ملف شخيص ختلفة،يف أشكالها امل  عدد حسابات املشرتكني-
 ).RSVP(عىل موقع 

 التي نشـأت نتيجـة كـون أصـحابها أعضـاء يف الصداقةالقات  أو ع،الرومانسيةعالقات ال -
 ).RSVP(موقع 
  .تصور االرتياح الشخيص للموقع اإللكرتوين مع مرور الوقت -
  . املشرتكني لالستجابة ملشرتك آخر)initial contact(العوامل التي دفعت  -
  .أية عوامل تحفيزية و،)profile(عملية مراجعة امللف الشخيص  -

ىل مجمـوعتي تركيـز، إالذين تم تقسيمهم  و،مثانية نساء وت العينة من أربعة رجالوتألف
 باإلضـافة إىل ، مع مشـرتك آخـر مـن الرجـال)in-depth(وتم إجراء مقابلة شخصية متعمقة 

 )respondents(إجـراء مـقـابالت قـصـرية ـمـع ـمـا تبـقـى ـمـن املـشـرتكني ـمـن اـلـذكور واإلـنـاث 
اسـتمرت ملـدة  و،تم عمل مجموعات الرتكيـز يف ليـال منفصـلةو.  ملشرتكني آخريننياملستجيب

شـرتكني املهـا يف منـازل ؤترتاوح ما بني ساعتني ونصف الساعة إىل الـثالث سـاعات، وتـم إجرا
 )refreshments( األطعمة الخفيفـةويسمح بتناول  يتسم بالهدوء، ،الثالث يف جو غري رسمي

 قاعدتـه االنفتـاح ، للمجموعـةاٍّكيـي دينامً تضـمن أداء،مشـجعة و حتى توفر أجواء مساعدة؛
  دقيقـة، وكانـت خـالل 75 ملـدة) in-depth(واستمرت املقابلة الشخصية املتعمقة . والعطاء
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 يف أجـواء ،النهار يف أحد املقاهي، بينام سارت املقابالت مع املشاركني املتبقني بشكل منفصـل
  .قيقة د45 إىل 30واستمرت ملدة  ،غري رسمية ويف الخارج

 تعليقـات مجموعـات الرتكيـز كعنـاوين فرعيـة يف تقريـر )Nelson(مت  استخدهذا وقد
  :بحثها، وقد اخرتنا لك بعض املقتطفات

  "هل هذا هو كل ما تبقى يف الحياة، أن أجلس يف هذه الشقة وحيدة؟"
 يف (RSVP)اـلـدافع وراء انـضـامم جمـيـع املـشـاركني يف موـقـع  وـكـان العاـمـل املحـفـزلـقـد 
عىل الرغم من تفـاوت  و هو الرغبة يف بناء عالقة عاطفية حميمة،،)Nelson(ة تركيز مجموع

  كان،فتقارهم إىل الحب والرفقة يف حياتهما فإن ،خلفيات العالقات العاطفية لدى املشاركني
 يك يسـعوا بفاعليـة إىل تعزيـز ؛ُينظر إليه عىل أنه عامل مـؤثر بصـورة كافيـة عـىل املشـاركني

  .  من خالل منتدى عىل شبكة اإلنرتنت،اد رشيك الحياة املحتملفرصهم يف إيج
  ".عرف أنني أرغب يف أكرث من ذلكأكنت "
  ."أريد بناء عالقة عاطفية"
  ."الشعور بالوحدة يف األساس ... ًحسنا... لالشرتاك يف هذا املوقع الحافز الذي دفعني "

يف الغالـب عـىل إثـر تشـجيع  هـو - لنسـاءا خاصـة - وكان سبب اشرتاك الكثري يف املوقـع
 initial) والذي كانوا بدورهم أعضاء يف املوقع، وقد كان امللف الشـخيص األويل ،أصدقاء لهم

profile)عـن تجمـع ًناتجـا ا مشـرتكًٍّعمـًال تعاونيـا -  الذي يتم عرضـه يف كثـري مـن الحـاالت 
  .اجتامعي

 أمـام شاشـة ٍّسـوياسـنا جل و،أحرضت إحدى الجارات معها زجاجة خمر يف إحدى الليـايل"
لشخيص الخاص بهـا أي تكتب يف امللف ا" (اًسوف أجعل صوتك رائع": الكمبيوتر، ثم قالت يل

ًأنها متتلك صوتا رائعا  وتصـحيح مـا ،، وفعلت ثم اضطررت إىل الدخول مرة أخرى عىل املوقع)ً
 ًاسـتمتعنا كثـرياولكننا ! وليس عني ألن كل ما كتبته كان يف الحقيقة عنها هي ؛قامت بكتابته

 ،نه مبجرد أن يـزور أحـد الرجـال عـىل املوقـع ملفـك الشـخيصإ )Helen(كام قالت ... بذلك 
، وقبـل أن !" لالهـتاممًيبدو رجًال مثريا: " ولسان حالك يردد،رجلتجدين نفسك معجبة بهذا ال

ل  حتـى منتصـف الليـالسهر و، قد أدمنت الدخول عىل هذا املوقع األمر تجدين نفسكتدريك
  ." وتتفقدين ملفك الشخيص طوال الوقت،عليه
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 وقـاموا بتصـفح امللفـات ،واملشـاركني املوقـع قبـل اشـرتاكهم فيـه وقد زار كافـة األعضـاء
 وبـذلك كـانوا عـىل ، بإنشاء ملفاتهم الشخصية الخاصة بهما قبل أن يقومو،الشخصية األخرى

  . ها املتعارف عليدراية بالجوانب الخاصة مبحتوى امللف الشخيص
الرغم من أن جميع املشاركني كان هدفهم إنشاء ملف شـخيص يعكـس شخصـيتهم  وعىل
 إال أن الكثري من املشاركني أعربوا عن رغبتهم يف عرض شخصياتهم يف أفضل صـورة - الحقيقة
 التـي تعكسـها ، الخاصـة)marketplaceنهم عىل علم بجوهر عقلية السـوق إ حيث ؛ممكنة

االزدواجية بـني  وكانت هذه. تخدمي املوقعسات الشخصية من قبل ماملطالعة املبدئية للملف
 ، متكـررة مواضـيع- لعرض الشخصـية الصدق، والقدرة والجاذبية الذاتية االنتقائية والحقيقة

  . Nelsonتم التعبري عنها مبسميات مختلفة من خالل تعليقات مجموعات الرتكيز يف بحث 
آثـار إيجابيـة وسـلبية يف  و بـأن لهـا عواقـب،الـةالعديد من املشاركني هـذه الحوقد فرس 

 ،ن معظم املشاركني شبهوا عملية إنشاء ملـف شـخيص يف أفضـل صـورةإ حيث ؛ نفسهالوقت
الشخص يعرض أفضل ما عنده أمام والتي تجعل  ،ا لوجهًباعتبارها عملية انعكاسية للقاء وجه

 ،املية وجود تحريفـات للحقـائقحتاعىل أية حال، فإن جميع املشاركني عىل علم تام ب. اآلخر
  .سواء غري املقصودة أم املتعمدة

ا ً هو أنـك يف النهايـة سـوف تلتقـي بالشـخص اآلخـر وجهـ-  يف الحقيقة- املؤسفاألمر " 
 مـن جانـب الشـخص الـذي رمبـا يبـالغ يف مدحـه - وراء هذا الفعـلأن املنطق  أعتقد ،لوجه

ُيعتقدون أننـا نعجـب بأشـخاص  أنهمهو  - يضع صورة مغرية له يف ملفه الشخيص و،لنفسه
)well personality-wise( أو أنهـم ً، وأن ذلك من شأنه أن يكون كافيا،ذوي شخصيات ذكية 

لقد أصبت بخيبـة أمـل عـدة ... ، ولكن نعم فقط )looks(لن يدركوا أنهم يتعلقون باملظاهر 
   ."مرات
سيكون من املسـتحيل أن تكـون عندما تقرأ امللفات الشخصية : ميكنك صياغتها كام ييل" 

 ،يعرض الجميع أفضل ما عندهم -  بطبيعة الحال- ولكنكل ما يدعي كثري من هؤالء الناس، 
ال يذكرون أي يشء سلبي، ولكن . أنفسهم الصفات الجيدة عن وفهم يقولون الكثري من األمور

  ".يجابيةإالحياة ليست كلها 
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 حتـى يتمكنـوا ؛ يف كتابة بريد إلكـرتوين واحـدًواليشء اآلخر هو أنهم يقضون وقتا طويًال"
  ."بعناية قبل عرضه لآلخرين همن تحريره ومراجعت

إننـي أرى أنهـا عمليـة .  تتطلـع إليـه يف لهفـةًلقد وجدت شـيئا... هتامم إنه أمر مثري لال"
  ."اٍّممتعة جد

افات إضـ ُ بخصوص مـا يعتـرب(Nelson)يف اآلراء يف مجموعات تركيز  مل يكن هناك إجامع
،  فيام يتعلق مبا يـتم نرشه يف امللـف الشـخيص،مقبولة (embellishment)زخرفات  وجاملية

 غـري ً أمـرا- رب التالعب املتعمد لعرض الشخصية ليك تكون جذابـة بصـورة أكـربُعتاومع ذلك 
يف عـرض الشـخص نفسـه عـىل  ويكاد يتناقض مع روح االنفتاح الكامنـة مقبول عىل اإلطالق،

   .يك يسهل عىل اآلخرين الوصول إليه ؛نت اإلنرتشبكة
 يتحـول األمـر إىل ، وتتلقى رد فعـل مـن أحـد األعضـاء، ملفك الشخيصُأن تنشئومبجرد "

  ."إدمان
 هـي سـهولة املواعـدة عـرب ، باملشـاركني–  بشكل كبري- ومن العوامل األخرى التي ترتبط

جميـع املشـاركني  اته، وقد اكتشف يف حد ذاً ممتعًا باعتبارها نشاط؛وجاذبيتها اإلنرتنت شبكة
تكمـن يف امتالكـك  ، اإلنرتنـتالعملية الفعلية للمواعدة عـرب شـبكة أن ،يف مجموعات الرتكيز

  .املقنعة يف شخصيتك وللعديد من الجوانب املمتعة
ُيحب الجميع أن يقال لهـم ...  فهي دفعة وتعزيز لحب الذات إنها عملية ممتعة للغاية،"

وإخبـار النـاس لهـم ...  نهـم أحـد أساسـيات الحيـاةإ و،نوهم مقبولإن و،ننهم لطفاء ورائعوإ
  ."تلبي هذه الحاجة السبل التي هو أحدبأنهم محبوبون ومقبولون 

  ".تليفزيونالمحل  اإلنرتنت كةبمن املمكن أن تحل املواعدة عرب ش"
  ."(flattering)إنها إطراء "
  ."إنها تدفع األشخاص إىل إدمانها"

 هو أحد الجوانب األكرث جاذبيـة بالنسـبة اإلنرتنت سهولة املواعدة عرب شبكةمة وءإن مال
 الكفاءة النسـبية ، يف الحياة الحديثة(endemic)للمشاركني، وتجعل ضغوط الوقت املتوطنة 

(comparative) للقاء العديد من رشكاء الحياة املحتملني من خالل جاذبية موقع )RSVP(.  
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 أمام شاشة الكمبيـوتر دون أن يشـغل سن تعود إىل منزلك وتجل، ميكنك ببساطة أًحسنا"
...  ودون أن تضـطر إىل ارتـداء أفضـل املالبـس ،ذهنك أين ستلتقي برشكاء الحيـاة املحتملـني

  ."فقط تدخل ببساطة إىل املنزل وتجلس وتشاهد
 ،ك وال يلزمـك إرهـاق نفسـ،، ميكنك االسرتخاء عىل كرسيك املـريحٍّأعتقد أنه مناسب جدا"

  ."الخروج هنا وهناكب ال إهدار أموالكو
عىل الرغم من أن جميع املشـاركني قـد تعرضـوا لـردود فعـل سـلبية، ولكـن ردود الفعـل 

كان التعامل معها أكرث سهولة عـىل املسـتوى العـاطفي،  اإلنرتنت السلبية التي حدثت يف بيئة
يف املقـابالت (ىل أرض الواقـع ع ا لوجهً من نظائرها التي حدثت وجهإيذاءكام أنها تعترب أقل 

ـع ـىل أرض الواـق ـارشة ـع ـادل). املـب ـل تـب ـرة قـب ـة مبـك ـرفض يف مرحـل ـات املهإن اـل ـة  املعلوـم ـم
(meaningful exchange)يبـدو - عدم وجود حقيقة واقعـة ماديـة و، واإلفصاح عن الهوية 

  عـىلًمطروحـا،أنه يخفف من حدة وقسوة هذه التجارب، ومع ذلك ال يـزال عـنرص الـرفض 
وكلـام طالـت فـرتة عضـوية املشـارك كلـام قلـت فـرص تعرضـه . ً أثراه يبدو أقل أنالرغم من

تجاه االستجابة ملشرتك آخر، كام أن  (selective)ن أكرث انتقائية وللرفض، حيث يصبح املشارك
 وقـد كـان هنـاك قبـول ملراسـلة ،اً أضحت أكرث تطـور(filtering)طرق االنتقاء  وسرتاتيجياتإ

  .افرتاض وجود دوافع مامثلة لديهم واآلخرين
ـور " ـب األـم ـاس يف ترتـي ـه انعـك ـر وكأـن ـدو األـم ـام ... يـب ـف إىل األـم ـن الخـل ـل ـم ـا تعـم إنـه

(backwards)"!.  
بناء  و،hyper-personal effect)(تأثري الشخيص املفرط الإىل أن  (Nelson)وقد توصلت  

ا ً يعني أن اللقـاءات وجهـ،صيةمن خالل كشف الهوية الشخ ، اإلنرتنتعالقة متينة عرب شبكة
  .خاصة فيام يتعلق مبواضيع االنسجام و،لوجه تزيد من حدة التوتر

  مـام يسـهل األمـور بعـض ؛)RSVP(إنك تعرف الكثري عـن الشـخص اآلخـر عـىل موقـع "
تحديد األشياء التي تريدان التحـدث عنهـا،  و،إيجاد أرضية مشرتكة بينكاممن  وميكنك ،اليشء

 وتناولـت كـل ،قد فعلت كـل ذلـك بالفعـل -يف الغالب  -سلبي هنا هو أنك ولكن الجانب ال
 وتحـدثتام عـن ،هذه املوضوعات، فقد تبادلتام اإلمييالت عدة مرات ورمبا املكاملات الهاتفيـة

 يف . اآلخـر عـن إخوتـهاألفالم التي أدرجها كـل مـنكام يف ملفـه الشـخيص، وكـل مـنكام أخـرب 
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 فمدينـة ، أن لديكام صديقني مشـرتكنين ورمبا تكتشفا،ل اآلخر منكام يعرف عمالحقيقة، كل
)Perth(  واآلن ماذا بعد؟... صغرية للغاية".  

 يثـم تلتقـي بـه لتجـد اإلنرتنـت  مع شخص عرب شـبكة عـىلي أن تتوافقينال تريد أنت"
ويعـد هـذا درجـة مـن خيبـة " !، أنا لست منجذبة إىل ذلك الشخصيا إلهي: "يننفسك تردد

تجنـب   ولـذلك فإنـك ترغـب فقـط يف، إىل بنـاء عالقـة عاطفيـةٍّتسعى جـدياا كنت إذ األمل
  ."حدوث ذلك بأي شكل من األشكال املمكنة

ـة  ـدم دراـس ـة )Nelson(وتـق ـرة ثاقـب ـذين )insight( نـظ ـاس اـل ـارب الـن ـىل تـج  ـصـغرية ـع
تها  يف دراسنيقد كان جميع املشارك ويستخدمون خدمات مواقع املواعدة عرب شبكة اإلنرتنت،

  .مامثلة فاهيم قياسيةمبيؤمنون  و،ينتمون إىل نفس اإلطار الثقايف
 مـع -  بـالطبع– نرتنتويتصل عدة آالف من املشاركني عىل مواقع املواعدة عرب شبكة اإل 

يعـد هـذا الشـكل مـن أشـكال االتصـال الـدويل  وشعوب أخـرى، ورشكاء ينتمون إىل ثقافات
 ، اإلنرتنـت بفضـل مواقـع املواعـدة عـرب شـبكةً ممكنا، وقد أضحى ًا مستحدثًا أمر- ومستواه

  . غري الربحيةو أمنها سواء الربحية 
 : اإلنرتنت عرب شبكة(cyber-bullying)العاملية  البلطجة - األبحاث وآثارها

 التـي عنيـت برسـم صـورة منطيـة (Durkin) مثـل أبحـاث - يتم ربط األبحاث املعـارصة
)stereotyping(دراسة و،  للنساء(Nelson)  مسـتخدمي مواقـع املواعـدة عـرب التي تناولـت

  أوًينظـر إليهـا عـىل أنهـا متثـل تهديـدا وهـي التـي ،ً غالبـا بقضـايا محـددة- شبكة اإلنرتنت
تحتـاج إىل إخضـاعها نفسـه  ولكنهـا يف الوقـت ،أو حتى مزايا داخل بنيـة املجتمـع ،مشكالت

 ًت أمـرارمبا تكـون هـذه املشـكال. لبحث وتوفري وصف صحيح قبل أن نبحث عن الحلول لها
، قدميةمشكالت  - يف حقيقة األمر -عىل الرغم من أنها  ، اإلعالمية طرأ يف إطار املواقفاًجديد

ًولكنها تحمل مظهرا جديدا، والذي أضـحى ممكنـا ً وتعتـرب . الجديـدة اإلعـالم  بفضـل وسـائلً
ـبكة ـرب ـش ـة ـع ـت البلطـج ـىل - cyber-bullying) (أو اإلنرتـن ـوي ـع ـات وتنـط ـتخدام تقنـي  اـس

 بهدف دعم سلوكيات عدائية متعمـدة ومتكـررة مـن قبـل ؛تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عىل ذلك، ويشري هذا املصطلح إىل سـلوكيات   مثاًال– خريناآل فرد أو جامعة تسعى إىل إيذاء

ىل شـبكة عـ و أو عن طريق الهواتـف النقالـة،البلطجة التي يتم ارتكابها عرب الربيد اإللكرتوين
ًمثل هذه السلوكيات أمرا مسـتحدثا؛ال تعترب  و.اإلنرتنت   قـد )bullying(ن البلطجـة إ حيـث ً
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 الهجـوم الشـخيص وبـاآلخرين  األملإيقـاع وأن أسـاليب اإلذاللكـام  ،حدثت عىل أرض الواقع
 مـن أجـل تخويـف ، وغريها كانت تستخدم دامئًـا؛االستبعادات املتعمدة والسلوك التهديديو

الجديـدة تعمـل عـىل  اإلعـالم ن وسائلإ حيث ؛جديدةنفسه خرين، ولكنها تعد يف الوقت اآل
  .تسهيل أشكال معينة من هذه السلوكيات

 مبثابة اتجاه عـاملي، ولكـن (cyber-bullying)أو  اإلنرتنت هذا وتعترب البلطجة عرب شبكة
 لألطفـال بةسـ بالن- فعـىل سـبيل املثـال. آثارهـا مـن ثقافـة إىل أخـرى وقد تختلف طبيعتها

، ولكن مـع تـوافر ميـزة عـدم االجتامعية يعترب الهاتف املحمول هو رشيان الحياة -اليابانيني 
 تكتسب هذه القضية أهمية أكرث (perpetrators) التي يوفرها للمجرمني ةالكشف عن الهوي

 "ٍّا عادـيـاٍّـيـ ثقافـسـلوكًا يعـتـربالـخـوف ـمـن املواجـهـة املـبـارشة  ون االرتـيـابإ حـيـث ؛يف الياـبـان
)Kubota, 2007(.  

يف املرحلـة  -  بأن هذا ليس اسمه الحقيقيً علام- )Makoto(وقد أصيب الطالب الياباين 
 ثم أضحى انتحاري التفكري عىل إثر املضـايقات املسـتمرة التـي ،الثانوية مبرض فقدان الشهية

يف  اإلنرتنـت  عرب شـبكةالدويل للبلطجة  الباحثني يف املرشوع)Makoto(وقد أخرب . تعرض لها
 International Project on Cyber Bullying at McGill (  الكنديـة)McGill(جامعـة 

University(" :مل ينقطع رنني ،بقيت يف املنزل وىل املدرسةإعندما توقفت عن الذهاب  حتى 
  ". وتلقيت إمييالت مسيئة،هاتفي املحمول

، وقد قـام بعـض زمالئـه يف دراسته الثانويةشعر بعد استكامل  للا مصفًف(Makoto)عمل 
بعض الصور له مصحوبة ببعض الشتائم املسيئة عىل أحـد املواقـع اإللكرتونيـة  الدراسة بنرش
 ويقـول ،!" يخربونه فيه أن ميـوت أرسلوا إليه أكرث من مرة إمييًالنرتنت، كام أنهمعىل شبكة اإل

)Makoto(" :ق أن تحيا مـن أجلهـا، تبـدأ بالفعـل يف عندما يخربك الناس بأن حياتك ال تستح
  .(Kubota, 2007)" أي إنسان بعد اآلنب أعد أثق التفكري بهذه الطريقة، مل

 أـسـاليب مختلـفـة يف متـنـاول )cyber-bully( اإلنرتـنـت ويـسـتخدم املتنـمـرون ـعـرب ـشـبكة
  :، منهاأيديهم

يقـوم املتنمـرون حيـث : (aliases) األسامء املسـتعارة و)Anonymity(الهوية املجهولة  -
ــات دون  ــال التعليـق ــةإبإرـس ــامئهم الحقيـق ــاء أـس ــتعارة ،عـط ــامء مـس ــتخدام أـس   أو باـس
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)pseudonyms(ن، ومن املمكن ودعاء بأنهم أشخاص آخر أو بالطبع اال، بغية إخفاء هويتهم؛
  .داقةدعاء بالرغبة يف بناء عالقة صأن يشمل ذلك اال

إلفصاح عن معلومات شخصية حساسة بواسطة حيث يقوم املتنمر با: Outingاإلفصاح  -
  . بهدف إحراج شخص آخر؛ سواء يف صورة لقطات أو نصوص مكتوبة،كامريا الهاتف املحمول

 عن طريـق اسـتخدام ،حيث يستخدم املتنمر لغة هجومية: Flamingالرسائل العدائية  -
  . أو غريها من الوسائل،الرموز
 . اًا وتكرارًاملسيئة مرارحيث يرسل املتنمر الرسائل : التكرار -
حـيـث يخـلـق املتنـمـر بيـئـة ـمـن : )Cyber-stalking( أو املـطـاردة ـعـرب ـشـبكة اإلنرتـنـت -

  .عىل املتلقي الخوف من حدوث إيذاء فعيل يف الحقيقية
  :نشاط

 عـن طريـق اإلعـالم هل هناك طرق أخرى تستطيع أن تخلق سهولة الوصـول إىل وسـائل
مـدى مـن أي ؟ وإىل )cyber-bullying(أو  اإلنرتنـت بكة جديدة من البلطجة عـرب شـشكالأ

 املمكن أن يتضمن ذلك االختالفات الثقافية والثقافات الفرعية؟ مـع مراعـاة الزمـان واملكـان
  . هذه األسئلةاالنتشار أثناء إجابتك عنو

 عـىل سـبيل -  هـي أن نكـون قـادرين،وتعد املرحلة األوىل يف خلق بيئة خالية من التنمر
تحـوي رسـالة مسـيئة ، فـإذا تلقـى شـخص مـا ي بلطجعىل تحديد سلوك بأنه سلوك - املثال

، قد ال يفهم املتلقي السـبب الـذي يدفعـه للشـعور بـاألمل والخـوف، ولكـن ةمعلومات مشين
يـزداد األمـل يف الحصـول عـىل املسـاعدة ) للتنمـر(مبجرد أن يدرك أنـه يتعـرض للمضـايقات 

  . أو اعتذار من ذلك الشخص امليسء،حصول عىل تعويضتوقع ال و،ومواجهة مرتكب الجرمية
 يف أسـرتاليا عـىل تحديـد (New South Wales)وقد أكـدت لجنـة األطفـال والشـباب يف 

 األنـواع - حول األطفال يف بيئات العمـل -أسباب وأساليب البلطجة، وقد حددوا يف تقريرهم 
  ،ِمـن قبـل أحـد كبـار السـن) (visited والتي عادة مـا يـتم مامرسـتها ،التالية من املضايقات
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، ومـن  أو أقـل قـوة،اٍّ سلطة ضد شـخص أصـغر سـني أو شخص ذ،أو شخص متقدم يف العمر
 : ذلك

 السخيفة عنـه القاسية أو  إطالق النكات-ة  مناداته بأسامء غري الئق- االستهزاء و- الصياح
إبـداء اهـتامم  - ار مبمتلكاتـه إلحاق األرض-) النكات العملية ( املقالب- التهديدات باإليذاء -

  .)unwanted physical attention(جسدي غري مرغوب 
 وسـائل اإلعـالم الجديـدةإذا كنت تفكـر يف كيفيـة نقـل هـذه السـلوكيات إىل موقـف يف 

)media situation(،تخمـني ًرسيعـا ميكنك ، أو القابلة للحمل )surmise( قـدر الرضر الـذي 
. خص وإحساسه باألمان يف مكان عمله أو منزلـه أو مدرسـتهمن املمكن أن يصيب هوية الش

الصور إىل عدد كبري مـن املسـتقبلني يف  والجديدة إمكانية إرسال الرسائل اإلعالم وتتيح وسائل
  .آن واحد
 اإلعـالم شـبكات وسـائط و،القابلـة للنقـل اإلعـالم ا لألهمية التي تتمتـع بهـا وسـائلًونظر

التفاعـل  ويف مجـال االتصـاالت) "network media"لشـبكات القامئـة عـىل ا اإلعـالم وسائل(
ي فــرد أ خاصــة الشــباب أو -  إذا شــعر الشــخص، يكتســب األمــر خطــورة- االجتامعــي

 أو ، يك يسـتخدم وسـيلة مـا؛نفسـهب بالخوف الشديد أو عدم الثقـة -  (vulnerable)ضعيف
 وعندما يأخذ الضحية ،نمرا هو مقصد املتًيبقى ضمن مجموعة بعينها، ويكون االستبعاد غالب

وليس الحل أن نخرب الشـباب أال يسـتخدموا .  فقد فاز املتنمر يف الجولة األوىل،خطوة للخلف
يض،  األرالتليفـونال يسـتخدموا  أو حتى ،أو أن يتجنبوا الشبكات االجتامعية ،الربيد اإللكرتوين

اه أو الضـحايا املحتملـني ملاذا يـدفع املتنمـر ضـحاي و من ذلك،فمن غري املحتمل أن ينجح أي
 اإلعـالم العديد من األطفال والشـباب الـذين يعتـربون وسـائل هناك و؟ اإلنرتنتليرتكوا شبكة

 للخروج من حاالت القلـق ؛(lifelines) وكأنها رشيان حياتهم ،ا يف حياتهمٍّ أساسيًأمراالجديدة 
فيـة والنائيـة، أو باعتبارهـا خاصة يف املنـاطق الري يف املنزل، أو كوسيلة للحصول عىل التعليم

 التـي قـد ،قيود اإلعاقة، أو طريقة الكتشاف القدرات اإلبداعية ووسيلة للتغلب عىل معوقات
فإن التحدي املاثل أمامنا ليس هو  ولذلك.  آخر يف منازلهم أو البيئات املدرسيةًتجد متنفسا ال

ف الحـاالت واملواقـف التـي العمل بصورة منتظمة الكتشا منع استخدام وسائل اإلعالم، ولكن
بالطبع قد تحدث البلطجة داخل أبعاد سـكانية (يجد الشباب فيها أنفسهم يتعرضون للتنمر 

  .حلول لها  وذلك بغية إيجاد؛)أخرى
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  :نشاط جامعي
مقصـد سـلوك البلطجـة عـرب  وكيف ميكن للمرء أن يبدأ يف البحث عن موضوع مـدى -1
  ف ميكنك القيام بذلك يف نطاق عاملي؟كيو ؟(cyber-bullying) اإلنرتنت شبكة

  :التصميم األنسب لكل من ما2- 
  ؟الجديدة اإلعالم جمع املعلومات حول مامرسات استخدام وسائل) أ ( 
  ؟تقدير قدر وحجم املشكلة) ب( 
 مـن أجـل تقـديم ؛تكـون فيهـا املشـكلة سـائدة السـياقات التـي وتحليـل الظـروف) ج( 

  آثارها؟ و أو التقليل من حدة املشكلة،اتوصيات بشأن كيفية القضاء عليه
أثناء تصميمك ملنهجية بحثك، قم بإعداد قامئة تضم املهارات التي قد تحتاج إليهـا أو قـد 

ـك ـق عمـل ـدأ بتصــميم منــوذج  عــىل. يحتاجهــا فرـي ـد أن تـب ـت ترـي ـال، إذا كـن ســبيل املـث
(representative)واع املهـارات ما هـي أنـ: عليك أن تسأل نفسك  دراسة استقصائية ، يجب

 سـبيله؟ يف لعناء املبذولا لالربامج التي نحتاج إليها يك يصبح هذا العمل مستحقٍّ واإلحصائية
مـا هـي   بالنسـبة ملجموعـة سـكانية؟)representative(كيف ميكنك تحديد ما هو منوذجي 

بـع ذا كنت قـررت أن تتإ أنواع القضايا التي سوف تواجهها يف الوصول إىل مصادر معلوماتك؟
 مجموعات تركيـز مكثفـة، فأنـت بحاجـة إىل التفكـري يف كيفيـة -  مثًال- الدراسة االستقصائية
هـل   مـن النـاس أن يتطوعـوا يف هـذا النشـاط؟ستختار أو تطلبكيف  .تناول هذه الطريقة

ـاستـسـتخدم اإل ـم اإلنـسـان / ثنوغرافـي ـة املحتـمـل  ؟(ethnography)عـل ـا املـسـائل األخالقـي ـم
   النوع من أبحاث وسائل اإلعالم؟مواجهتها يف هذا 

  بحاجـة إىل أن يكـون لبحثـك تـأثري؛ إنـك بعد نجاحك يف البحث، إىل من سرتسل نتائجك؟
 يف كـل (stakeholders)يعني أنه ينبغـي عليـك معرفـة املسـتثمرين  ، وهذايك يحمل معنى

 دتهم عىل نتائجك بطريقة من شأنها مساع)tailor(حتى ميكنك تفصيل ؛أجزاء مجاالت العمل
يفـرتض يف هـذه الحالـة، أن تحتـاج إىل تضـمني العبـي السياسـات . تتقبل أو تفهم املشـكال

  وأولئك الذين يعملون معهم، كام أنك قـد،الشباب والصناعات و)صانعي القواعد والقوانني(
  -بشـكل عـام  -النـاس   مـن أجـل تثقيـف؛تصالية أوسـع بكثـرياسرتاتيجية إتحتاج إىل وجود 
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إنهـا ليسـت "وال تعتـرب عبـارات . تبار التجارب التي مروا بها مامرسات بلطجيـة أم الحول اع
  . لجعل شخص آخر يشعر بالبؤس والتعاسةً أعذارا- "ميكنه تقبلها ببساطة"أو  ،"مزحة

  :امللخص
 النموذج التفسريي كوسيلة - فيام يتعلق باملنهجية - المية اإلعلقد تبنت أبحاث الدراسات

 من أجـل اكتشـاف الظـواهر ؛غنية باملعلومات من قبل املشاركني وتقارير قيمةللحصول عىل 
دراسته لتفسريات جامعات مختلفة مـن   ذلك يف(David Morley)وقد طبق . هتاممذات اال
 بتطبيـق ذلـك يف دراسـتها لقـراء Janice)   (Radway، كـام قامـت (Nationwide)برنـامج 

 حـول ًتها األكـرث تواضـعا بـدورها ذلـك يف دراسـ)Nelson( وقد طبقت .الروايات الرومانسية
يطرح الباحثون أسئلة  -  كام تالحظون- الحاالتويف جميع هذه  .نرتنتاملواعدة عرب شبكة اإل

، اهـتم (Nationwide)يف حالـة برنـامج  .بأفكارهم األصـلية أدلتهم، ويقومون بربط األبحاث
(Morley) بنظريات )Stuart Hall(الشـفرات  /  حول الرتميـز(encoding) وفـك الشـفرات 

(decoding) . ،هتـمـت اأمـا يف حاـلـة الرواـيـات الرومانـسـية(Radway)الـقـراءة   بـكـون فـعـل
ًأكرث من كونه نشاطا ممتعا،معنى يحمل   وتوصلت إىل أن األمر يتعلق مبقاومة ألوضاع منزلية ً

ثري الشـخيص أ بالتـهتمـتا، فقـد (Nelson)أما يف حالـة . (domestic resistance)مرفوضة 
تـهـدف إىل توـسـيع نـطـاق ـهـذا  قاـمـت بعـمـل تـقـارير و،)hyperpersonal effect(املـفـرط 
   .املفهوم

الجديـدة،  اإلعالم  ما تقرتن طرق البحث النوعي باألساليب الكمية يف أبحاث وسائلًوغالبا
قـد شـهدت  ل. باألبحـاث االستقصـائية-  عىل سبيل املثـال- ورمبا يتم ربط مجموعات الرتكيز

 ،من علـم االجـتامع  من مجرد مجموعة من التخصصات املختلفةًا كبريًاألبحاث النوعية تطورا
ويعترب أساس هذا النهج هو الحصـول عـىل تقـارير مـن األشـخاص أو . نرثوبولوجياإىل علم األ

 املواقـف والسـلوكيات الفعليـة، ويعتـرب - عـىل أدق وجـه ممكـن -املجموعات التي تعكس 
مبـا يف ذلـك ، رصدي التشاريك أحد التقنيـات التـي تحـاول أن تقـرتب مـن املشـاركنيالبحث ال

  .ثنوغرافياالعيش معهم كام يف حالة اإل
 مـن ؛اتيالرتكيز يف األربعين  بابتكار مجموعات(Robert Merton)جتامع وقد قام عامل اال

فكـرة وتتلخص أجل الحصول عىل معرفة أثرى حول كيفية شعور الناس تجاه مواضيع معينة، 
 كـام ابتكـر . يحمـل النـاس وجهـات نظـر حولـه ،اًمحـدد واً واضـحًيف كونهـا موضـوعا الرتكيز
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(Merton)الحاالت الفردية، وتعـد مجموعـات   من أجل التعامل مع؛ كذلك املقابالت املركزة
بحـاث  وأ، والتي تستخدم يف االتصـاالتً شيوعا،الرتكيز اليوم واحدة من أكرث األساليب النوعية

الـقـدرة الفنـيـة يف إدارة جامـعـات الرتكـيـز بطريـقـة تـضـمن للباـحـث تكـمـن  و.وـسـائل اإلـعـالم
  . الحصول عىل معلومات مفيدة
ثقافات اآلخـرين وعـىل  عىل -بصورة أكرب  - املستقبلية اإلعالم هذا وسرتكز أبحاث وسائل

 التواصـل رت نظرية، وقد أظهبشكل أفضل تفاعل معهاالووسائل اإلعالم، وكيف ميكننا فهمها 
 ،الصادقة نحـو التفـاهم املتبـادل أن الصدق والرغبة -  بشكل موحد- واألبحاثبني الثقافات 

وتلعـب األبحـاث . ا مع مرور األيامًترابط هام حجرا الزاوية لبناء عالقات ناجحة يف عامل يزداد
   .يةويف االتصاالت الدول ، اإلعالمية يف سياسة التثقيف وفاعًالٍّاما مهًدور

 :ا عىلًيف ختام هذا الفصل يجب أن تكون قادر
  .األسلوب والتمييز بني مفهومي املنهجية  -
 إجراء مناقشة نقديـة حـول النمـوذج التفسـريي وأنـواع األبحـاث يف مجـال الدراسـات  -

 .التي قد تنشأ يف هذا النموذجاإلعالمية 
  .تحديد الدراسات التي تستخدم أساليب األبحاث النوعية  -

  :املفاهيم األساسية
  : النموذج التفسريي

األبحـاث املعنيـة  و اإلعـالمهيمنت املنهجية السلوكية وشبه السلوكية عىل أبحاث وسـائل
 اـلـذي مبـجـال العـلـوم االجتامعـيـة، ويعـتـرب الباـحـث يف ـهـذه الرؤـيـة مبثاـبـة املراـقـب املحاـيـد 

 مـا يكـون هـذا ً، وغالبـامية مبوضوعية اكتشاف قوانني السلوك من خالل األساليب الكيحاول
لقد أدرك العديـد مـن البـاحثني يف العلـوم .  نفسهالنهج غري محايد وغري موضوعي يف الوقت

 أهميـة الفهـم النـوعي للسـلوك الـذي تـم ،االجتامعية يف النصف األخري من القرن العرشيـن
لوكية مثلهـا وتعتـرب اللغـات السـ.  نتيجة لتداخل الباحث مع املشاركني قيد الدراسة؛تحديده

ُ، فهـي ال تسـتخدم يف أعـامل البـاحثني النـوعيني، هـذا وتعتـرب "املوضـوعات التجريبيـة"مثل 
وراء األـسـاليب مـثـل  وتـعـد املنهجـيـة. املـشـاركني أنفـسـهمكاملوـضـوعات يف البـحـث الـنـوعي 

 اإلنسـاين يف عمليـة السـعي إىل حرص النشـاط   مـن بـدًال،يةثنوغرافيا أحد املعاين التشخيصاإل
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 تصف كل املناهج ،عبارة شاملة" النموذج التفسريي"تعد عبارة  و.تحديد املسببات أو الهياكل
 أن البـاحثني -  بطبيعـة الحـال- ال يعنـي ذلـك والتي تدعو إىل مثل هـذه املنهجيـة النوعيـة،

  مثل الدراسات االستقصـائية أو التجربـة أو العكـس،النوعيني ال يستخدمون األساليب الكمية
(vice versa)،التـي املنهجيـة التـي نعتمـدها مـن وراء األسـاليب و ولكن يعني أن الفلسـفة 

  .عالمأدلة أبحاث وسائل اإلفهمنا لطبيعة  يف ٍّامًنستخدمها تلعب دورا مه
  :أسئلة للنقاش

، )refereed journal( اذكر أمثلة ملقاالت يف جرائد خضعت ملا يعـرف بتقيـيم النظـري -1
 اعـرث عـىل املقـاالت التـي . تجريبية يف الدراسات اإلعالميةًتخدمت أبحاثاوالتي تعتقد أنها اس

  : استخدمت
  .طريقة االستقصاء -

  .أسلوب مجموعات الرتكيز - 
  .أسلوب املقابلة اإلثنوغرافية أو النوعية - 
هل ميكنك تحديد فرضيات أو أسئلة بحث يف الدراسات التي وجـدتها؟ قـم مبناقشـتها  -2
  .ج كذلك مع زمالئك يف الصفشة النتائقومنا

يف الغالب تحتـاج املقـررات الجامعيـة الخاصـة بالطلبـة ..  قم بزيارة املوقع اإللكرتوين -4
 موافقة وحـدة -  التي قامت بإجراء أبحاث تطبيقية مع األشخاص،الجامعيني يف البكالوريوس

 وقمت بإجراء ،تكعىل أية حال، كلام تقدمت بك قدرا. (unit licence approval)الرتاخيص 
، كلام احتجت إىل تقديم طلب أخالقيات البحـث إىل لجنـة األخالقيـات يف ًأبحاث أكرث تعقيدا
مـا هـو البحـث غـري  .. قـم مبناقشـة بعـض القضـايا األخالقيـة يف صـفك. كليتك أو جامعتـك

  هل ميكنك سوق أمثلة عىل ذلك؟ األخالقي؟
* * *  
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  الفصل الخامس عرش
  الخامتة 

 الفصل بشكل ملخص النقاط األساسـية التـي تـم تناولهـا يف هـذا الكتـاب، يستعرض هذا
  :وبصفة خاصة النقاط التالية

  .النظريات التي ظهرت يف دراسات اإلعالم
 مكونـاتوقضايا العوملة املتصلة بالهياكـل واملؤسسـات واملحتـوى والجامهـري والتـأثريات 

  .عملية الوساطة
 .املستقبليةًوأخريا االتجاهات 

ىل الصيني تتشح بالسـواد عـ التليفزيونابة هذه الخامتة كانت شاشات  الرشوع يف كتعند
 وهـو زعـيم ،هذا السواد أثر بشكل واضح عىل الهـدف املقصـود.  أخبار العنف يف التبتوقع

التبت يف املنفـى، وكانـت الحكومـة الصـينية تسـتخدم العنـف لتفريـق املحتجـني يف التبـت، 
 اإلعـالم عىل أيـة حـال، كانـت وسـائل. خبار بقوة عام كان يحدثن عىل إدارة األموكانت تهي

واستشـهدت .  عن االحتجاجات وردود أفعال الـدالي المـا عـن املوقـفالعاملية تكتب تقارير
 التـي تصـدر عـىل اإلنرتنـت، وهـي النسـخة اإللكرتونيـة للجريـدة - (The Hindu)صـحيفة 

 وعـىل املجتمـع ،الحركة خارج إطـار سـيطرتناهذه « بأن ، بقول للدالي الما- الورقية القومية
ويف الوقت ذاتـه، حـذر ). The Hendu, 2008(» الدويل أن يساعدنا عىل تهدئة هذا املوقف

 املقيمـني بـأن - التي تصدر يف مدينة صغرية وبعيـدة يف أسـرتاليا - )Yass Tri(محرر جريدة 
 ,Sybes(ً جميعـا بقسـوة  وأن هـذا املنـاخ املتغـري سـوف يرضبنـا،تلك كانت مسألة طـوارئ

2008(.  
  وكيـف أن تـلـك الرواـيـة أـصـبحت ،بـدأ املؤلـفـون ـهـذا الكتـاب بالرواـيـة املأـسـاوية ـملـاكني

 ًجزءا مـن جـدول أعـامل األخبـار العامليـة، وحقيقـة، ونحـن نكتـب عـن األحـداث الصـينية، 
 بسـبب تنيبريطـانيتني فيًنالحظ أيضا أن عائلة ماكني رفعت بنجاح دعوى قضـائية عـىل صـح

يف بحـثهم عـن طفلـتهم  اإلعـالم ويعـد رصاع عائلـة مـاكني مـع إدارة. القذف العلني املتكرر
ً جـزءا - ًاملفقودة، وأيضا تركيز الصني عىل تحقيق االستقرار يف مناطقها الغربية مقابل أي مثـن

 يف حالـة . من جدول أعامل األخبار العامليـة، عـالوة عـىل جـدول أعـامل املجتمعـات املحليـة
 



 مناهج اإلعالمنظريات و   
 

 432

ًرب حقوق اإلنسان جـزءا مـن ت يف الوقت الذي يع،الصني، نجد أن العامل يحرتم السيادة القومية
ويف حالة التغري املناخي العاملي، وعىل الرغم من الجـدل الـدائر عـن . مصالح العامل واهتاممه

 فإن هناك بعض الشـك يف أن املشـكلة قـد تـؤثر عـىل الجميـع، فكـل بوصـة أو - ماذا وكيف
 من الثلج يذوب يف القطب الشاميل أو الجنويب يجذب انتبـاه العـامل، وكـل إعصـار أو سنتيمرت

ته أو برده يعاد تفسريه عىل أنه إشـارة محتملـة لتغيـريات رارتسونامي، وكل يوم غريب يف ح
  .شاملة يف البيئة ومستقبلنا

الت أنبـاء أو أكانـت يف صـورة وكـا سواء - العاملية بأنظمتها املختلفة اإلعالم تلعب وسائل
ـت يتل ـاب أو إنرتـن ـينام أو ألـع ـو أو ـس ـات أو رادـي ـة وأفزيوـن ـال املحموـل ـائل االتـص ً دورا - وـس

ًجوهريا يف تشكيل ما نراه مهام ومفهوما لآلخرين ٍّ  كام رأينا يف - العاملي اإلعالم ودراسة نظام. ٍّ
تحتوي عـىل عالم  اإلفدراسات.  تعد أكرث من مجرد تحليل بسيط إلعالم االتصال- هذا الكتاب

تشارك يف الحيـاة االجتامعيـة والثقافيـة م التي التي من خاللها ،من خالل الوسائل اإلعالم تتبع
 اإلعـالم  مبـا يف ذلـك هياكـل ومؤسسـات،املعارصة، كام تتناول املكونات العديدة لهذا اإلجراء

 -  اإلعـالمدراسـاتىل  باعتبار أنهـا تركـز عـ- العوملةوتشتمل . واملحتوى والجامهري والتأثريات
 وميكـن أن ،تعـرب الحـدود القوميـة، حيث والسلع والناس اإلعالم  مثل،عىل شبكات كحد أدىن

  .تختلف يف مداها وكثافتها وإيقاعها وتأثريها
وتـنـاول املؤلـفـون يف ـهـذا الكـتـاب املـغـزى اإليـجـايب والـسـلبي للعوـملـة يف األـطـر النظرـيـة 

ومـن املهـم أن . هـور والتـأثريات داخـل عمليـة اإلعـالموالهياكل واملؤسسات واملحتوى والجم
  .نلخص بعض هذه املؤرشات

  :النظريات
ـ ـد ـت ـاتألـق ـات الدراـس ـري لتخصـص ـور النـظ ـة ثر التـط ـع  اإلعالمـي ـداياتها يف مطـل ـذ ـب  مـن

 باألحداث العاملية والتأثريات الثقافية املتداخلـة، ويعـد التمييـز بـني البحـث ،القرن العرشين
دورنـو واألمـرييك أ الذي ظهر يف املحادثات واملناقشات بـني األملـاين تيـودور ،اإلداري والنقدي

وقـد متـت صـناعة .  صلة بالوقت الراهن كام كـان يف ذلـك الوقـتا ال يزال ذ- بول الزرزفيلد
 مـن أجـل الحصـول عـىل معرفـة ؛البحث اإلداري بسبب طلب الحكومات وأصحاب األعـامل

  وبصـفة خاصـة نـوع -  دفعهـم، أمـا البحـث النقـدي ومعرفة كيف يتم،أفضل عن الجامهري
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 فقد خرج يف ظل األيـديولوجيات املتطرفـة للنـازي والسـوفيت، وكانـت - مدرسة فرانكفورت
ٍّتركز عىل دور ثقافة الصناعة، وقد صارت األيديولوجية والسلطة املهيمنة تركيزا أساسيا ً.  

 قد ،»املدرستني« يف إطار هاتني نيدخلن املي أن هذ،الرابع والخامسوكام عرفنا يف الفصلني 
ه أن ؤاكتشـف الزرزفيلـد وزمـال. يف فهمهـام للجامهـري -بشكل معني وبصفة خاصـة  -تحوال 

 وأن الناس كانوا ،كان خطأ -  اإلعالميةتأثريات السلطةلفكرة النموذج البسيط لالتجاه الواحد 
 مـثـل ،الدراـسـات الثقافـيـة وـبـاحثو ،ـمـاسواملنـظـرون النـقـديون مـثـل هابر. نيمفرسـيـن نـشـط

ً ابتعدوا عن فكرة أن الجامهري اإليجابية يـتم دعمهـا متامـا مـن أجـل رسـائل - ستيوارت هال
 فالقراءات املعارضـة والتفسـريات املقاومـة ممكنـة يف تفاعـل النـاس مـع. أيديولوجية مكثفة

  :هيو ، اإلعالماملرتبطة بتطور نظريات اإلعالم واالتجاهات يف بحوثاإلعالم 
ً تجاه فكرة أكرث تعقيدا لجامهـري اإلعـالم، مـع جامهـري تـم تفسـريها عـىل أنهـا نشـطة، -

 قـد أفسـح - ) املسـتقبل-  الرسالة- املصدر( فالنموذج البسيط لنقل االتصال(ة وليست سلبي
  .املجال لفهم معقد سيكولوجي وثقايف لكيفية استخدام اإلعالم

وضع األجندة كنمـوذج (ية املرتبطة بالجمهور  تعرف أعظم عىل املناهج النظرية التعدد-
  ).ميكن استخدامه للتعامل مع قضايا السلطة

 للجامهـري يف نطـاق مـن الوسـائل الكميـة والكيفيـة ً تجاه تحليل أكرث تعقيـدا وتفصـيًال-
ظهرت لفهـم أفضـل للعالقـات والتي  ،"الشعوب"املناهج املتعلقة بالعلم التطبيقي لإلنسان (

  ).لحياة اليوميةوا اإلعالم بني
ً بني العادات اإلدارية والنقدية، نجد أيضا اختالفات مهمـة اًيف الوقت الذي نجد فيه تشابه

  .رئيسة يقدم ملحة عن االختالفات ال1.  15الجدول .  بها السلطةنيف الطريقة التي يصورو
  مثــل وضــع األجنــدة والبنائيــة ونرش االبتكــارات،متيــل منــاذج التــأثريات التجريبيــة

توجـد .  ألن تكون تعددية يف اتجاهاتها-  وإينيسماكلوهانواالستخدامات واإلشباعات ورؤى 
 السـلطة همجموعات نخبوية وأصحاب سـلطة يف املجتمـع مـن منظـور تعـددي، ولكـن هـذ

ومتيل الدراسات النقديـة واملاركسـية الجديـدة يف . ليست مضمونة وميكن أن تتغري مع الزمن
ـة والثقافـيـةالسياـسـة واالقتـصـاد وال  إىل الرتكـيـز ـعـىل القـضـايا املرتبـطـة باأليديولوجـيـة ،رمزـي

ًوتـشـكل النخـبـة الرأـسـاملية ـجـزءا ـمـن نـظـام راـسـخ ـيـؤثر ـعـىل الثقاـفـة . والهيمـنـة والـسـلطة
  .واالقتصاد
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Table 15.1  Pluralist and hegemonic perspectives on media and power 
Hegemonic perspective Pluralist perspective 

Media are part of a powerful ideological apparatus 
within the class relationship of capitalist society. 
Socialist societies manage the media more closely but 
the hegemonic relationship still applies. 

 

Society is a complex set of competing groups and 
interests, none of them predominant all the time, in 
which alignments shift from issue to issue and from 
time to time. 

The media control much  of the means of mental 
production,  as their  ownership is over whelmingly in 
the private domain and is part of large-scale capitalist 
enterprise. They are controlled  by  people whose  
ideological  dispositions  are soundly conservative. 
 

Media organizations are bounded organizational 
systems, enjoying an important degree of autonomy 
from the state, political parties and institutionalized 
pressure groups. 

Generally, the media reproduce their pictures of 
events within the field of meanings of the dominant 
ideology. 
 

An autonomous managerial elite exists who allow a 
considerable degree of flexibility to media 
professionals. 

 نجـد أنـه مـن ، يف الحاالت الدراسية الخاصـة بالهنـد والصـني،وكام رأينا يف الفصل التاسع
 يف أي ٍّ باعتبارها بنـاء مهـام،املستحيل أن نستثني دور الجامعات العرقية والطبقة االجتامعية

 اإلعـالم تطـوروبالتساوي تعد الهنـد والصـني مثـالني ل. تحليل يتعلق باإلعالم العاملي والسلطة
 عىل الرغم من وجود تواصل بني الرشق والغرب عىل مدار ،الذي مل يرتبط فقط بالتأثري الغريب

. الزمن، وعىل مسـتوى عـاملي، ميكـن أن توجـد تفسـريات متنافسـة عـام يحـدث مـع اإلعـالم
نحـر أو  يقرتح أن الثقافات القومية املهيمنـة بادئـة يف ،مربيالية الثقافيةفالجدل الدائر عن اإل

ويقول منظور مضاد وتعددي . محو الثقافات أو اللغات األصلية األضعف يف كافة أنحاء العامل
ن الثقافـات توفـق نفسـها للتواصـل إ - مربياليـة الثقافيـةيقف بقوة ضد منـوذج اإل - التوجه

  .املتزايد بني الشعوب والثقافات
يف الفصـل . ي اآلن ويف املستقبلالعامل اإلعالم ًترتبط نظريات املعلومات أيضا بكيفية عمل

 2. 15 والجـدول. ًن لهام توجهات مختلفة متاما تجاه املستقبلرئيسالسادس تم إبراز موقفني 
  .يلخص هذين املوقفني
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Table 15.2 Conceptions of information 
Informed citizen Information as a commodity 
The community owns knowledge, while authors are 
granted temporary rights to make money from 
their creations- temporary copyright or patent 
 

In a second enclosure, individuals or corporations take 
knowledge- which is owned by the commu nity- 
privatize it and close it off 

Ideas are free All ideas are a resource and are commodities 
Public domain, information commons, creative 
commons 

Private ownership, individual or corporate 

  :املؤسسات
والسياسية واالجتامعيـة عـىل عمليـة الوسـاطة للمحتـوى  اإلعالمية تؤثر كل نظم الوسائل

 اإلعالميـة  وبـالطبع املهـن- يف اإلعالم، واقتصـاديات اإلعـالمالرمزي، وتشكل امللكية والتحكم 
يف الفصل العـارش اسـتعرض املؤلفـون كيـف أن . ً جزءا من الهياكل واملؤسسة اإلعالمية- ذاتها

م آليـات يعـالوة عـىل تقـد ، اإلنرتنـت تعـرض خـدماتها عـىل،الحكومات يف كافة أنحاء العـامل
آلليات ليست هي ذاتها مثل التشارك يف اتخاذ القرارات لالستشارات والتغذية املرتدة، وهذه ا

 تنتخب حكومات ممثلة تضـع ،فالدميقراطيات الحديثة يف الوقت الراهن. السياسية للحكومة
التشارك الفعـيل يف  ب-بشكل متزايد  -عىل أية حال، يهتم املواطن املعارص . القرارات نيابة عنا

وال يوجد يف الوقـت الـراهن . ىل ممثليهم يف الحكومات أكرث من االعتامد فقط ع،اتخاذ القرار
 حتـى عـىل الـرغم مـن وجـود اهـتامم كبـري مـن حكومـات ،أمثلة كبرية للدميقراطية املبارشة

 اإلنرتنـت ومن املفارقات، كام رأينـا، أن دهـاء. البلديات املحلية وبعض املحاوالت لها لتقريبها
التأثري بفاعلية عىل وضـع من كنهم يف بعض األحيان  مي-ٍّوالقراصنة النشطاء املدفوعني سياسيا

ويؤمن املؤلفون بأن الضغط من أجـل . ًاألجندة، وغالبا ما تكون هذه االحتجاجات غري رشعية
ـا  ًإحداث شكل ما من الدميقراطية املبارشة سوف يكون أمرا ال مفـر منـه، وسـوف يكـون حقٍّ

  .ٍّعامليا عىل املدى البعيد
ـادي عرش ـبح واـضـحا أنيف الفـصـل الـح ـالم ً أـص ـ اإلـع ـىل ـش ـا ـع ـؤثر أيـض ـي ـي  ل كًاالجتامـع

ـة ـة الحديـث ـات العاـم ـار،وتنظــيم العالـق ـىل األخـب ـالوة ـع ـات .  ـع ـاهيم العالـق  وتتشــكل مـف
 اإلعـالم  لظهور مكمًال،)مبعنى التشارك(العامة الحديثة من اتصال متناظر يتدفق يف اتجاهني 

 مبعنـى ( تنـاظر املتـدفق يف اتجـاهنياملل غـري وعىل الرغم مـن أن االتصـا. الشبيك االجتامعي
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ً هو املهيمن حاليا يف كيفية تقابل الرشكات واملؤسسـات مـع الجامهـري الحديثـة مـن ،)الدفع
يتغري  إال أنه ليس هناك شك يف أن شكل مهنة العالقات العامة سوف - خالل العالقات العامة

  .بشكل جذري
 مـن خـالل ،االجتامعـي اإلعـالم حديثة مثيالتهـا مـنمتتلك املؤسسات اإلخبارية الربحية ال

تجعـل ، التـي  مـن أشـكال املعرفـةوتعد األخبار شكًال. ظهور املواطن املحرر واملنتدى النشط
ي أخبـار وواضـع منتقي ،ز األخبار التقليدية من الصحف واملؤسسات اإلخباريةيمنذجة أو ترم

 مـن اًنرتنـت وجـزءمـن اإل اً وجـزءبـثمـن ال اًويعد الصحفي الحـديث بالفعـل جـزء. أجندة
 وهـذا ال يتناسـب مـع ،االجتامعي من األخبـار محادثـة اإلعالم عىل أية حال، يجعل. الطباعة

 -مثلها مثل العديد من املؤسسـات األخـرى  -هياكل األخبار التقليدية، واملؤسسات اإلخبارية 
، -  تلك املحاوالت. ستمعنيتجرب وسائل التشارك مع جامهريها من القراء أو املشاهدين أو امل

  .سفر عن يشءت قد ال - يف الفصل الثامناملذكور  (Nike)نايك كام هو الحال مع مثال 
ٍّة ـتـرتبط أيـضـا ارتباـطـا قوـيـإن هواياتـنـا الرقمـيـ ً ا بكيفـيـة تـطـور دميقراطياتـنـا وحقوقـنـا يف ً

 ، إيجابيني وسـلبينيً ميكن أن يخلق أشخاصا رقميني-  كام اكتشفنا- املستقبل، فاإلعالم الرقمي
 وبكم من ، حيث تسجل أين كنا عندما اشرتينا أشياءنا؛وسجالت كروت االئتامن لكل عملياتنا

ًوالحكومـات متتلـك أيضـا .  لطرف ثالث معلومات مهمـة عـن سـلوكياتناي تعط، وبهذاالنقود
 ،ميـةهناك نطاق واسع من القضايا املرتبطة بكيف هذه األشـخاص الرقف ،معلومات مهمة عنا

تنا الرقميـة يف املسـتقبل كمـواطنني اسوف متثل شخصي. تتم إدارتهاالتي حمية واملأو الهويات 
دون  أن تفعـل ذلـك ،(Avatars) وميكـن للشخصـيات البديلـة ،ًومستهلكني أيضـا يف عالقاتنـا

 ،»أنـا يف إجـازة«إن املثال الذي جاء يف الفصل العـارش بخصـوص . الرجوع إىل حضورنا الفعيل
 تشتمل عىل شخصية رقمية، يف املستقبل ميكـن للشـخص البـديل ، رسالة إلكرتونيةن عيجيب

 ويعود مبعلومات أو رسائل ، ويقابل شخصيات مامثلة، أن يسافر يف العامل الرقميأو االفرتايض
 إال أن املؤلفني حاولوا التأكيد عـىل ،يقدمها لك، ومع أن هذا ميكن أن يكون من منطلق املزاح

  .طرات الحقيقية اآلخذة يف الظهوربعض املخا
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 يف املؤسسـة والتـوتر الـذي رئيسـة مقارنة لـبعض االتجاهـات ال3.  15الجدول رقم يقدم 
ليـسـت ـهـي الدميقراطـيـة اإللكرتونـيـة،  -ـعـىل ـسـبيل املـثـال  -يتبـعـه، فالحكوـمـة اإللكرتونـيـة 

 ولكـن هـؤالء ،نيهـامن أجل مواط ؛ اإلنرتنتفالحكومة الشمولية ميكنها أن تضع خدماتها عىل
  .املواطنون ليس بالرضورة أن يكون لديهم الحرية لالحتجاج أو التعليق

Table 15.3 Different dimensions of structures and organizations 
Counter-culture and prmest Public sphere and governance Persuasion and government 
Culture jamming, political 
Jamming, activism 
 

E-participation, civic engagement, 
e-democracy (symmetrical 
communication) 
 

E-governmem, propaganda, 
information warfare and perception  
management (asymmetrical 
communication) 

Independent media and contra 
flows 

 

Public service broadcasting Privatization and monpolization of 
media; dominant flows 

Hacktivism Protecting digital personae/ 
identities (privacy) 
 

Controlling digital personae/ 
identities (corporate and 
governmental  management) 

 مـن اا، فاإلشارات والرمـوز يـتم توصـيله وثيًقعضهام اتصاًالبب نإن االتصال والثقافة يتصال
ًوأيضا، متتلك كل ثقافة رؤيتها الخاصة عن العامل أو توقعاتها . خالل اللغة والصناعات الثقافية

واملحتـوى الرمـزي هـو مـا يـأيت .  عالوة عىل السلوك اإلنسـاين والهويـة،عن صناعاتها الثقافية
 كـان عـىل هيئـة أخبـار يفأ سـواء ،نقـرأه أو مـا ، وما نراه وما نسـمعه،خلف املحتوى الفعيل

  . املحمولالتليفونصحيفة أو رسالة قصرية عىل 
 أو استخدام محتـوى ،تقدم السينام العاملية رؤى عن كيف توفق الجامهري العاملية نفسها

وجـدنا يف الفصـل التاسـع أن بوليـوود تخـدم جامهـري . من إنتاج ثقافات أخرى غري ثقافاتهـا
 وبصـفة خاصـة ،ٍّولكنها أصبحت شهرية جـدا عنـد الجامهـري غـري الهنديـةقومية ويف املهجر، 

. عىل أية حال، من املمكن أن تختلف تفسـريات وقـراءات الجامهـري لألفـالم. الجمهور األملاين
وعىل سبيل املثال، يدعم البطل السيناميئ الصيني أيديولوجية الحكومة الصينية يف السـيطرة، 

  بأن اإلمرباطـور يوحـد ، مغزى الرسالة عن التحكم الحكوميها فهموالجامهري الصينية ال يفوت
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يئ ركـز الفـن السـينام -كام نعرف  -ومبقارنة الجمهور األجنبي . األمة من أجل مصلحة الوطن
  .»جيت يل«عن النفس لـعىل فنون الحركة يف الدفاع 

يف االتصال العاملي مـن  و،التقليدي مثل السينام اإلعالم العاملي يف اإلعالم لقد صار محتوى
 وألعاب أخرى تدار من ،»عامل صناعة الحرب«مثل  اإلنرتنت إن ألعاب. خالل األلعاب الرقمية
أنهـا آليـات لالنعـزال االجتامعـي، إنهـا تبنـي ب ليست كـام يظـن الفـرد ،خالل أكرث من العب
وـضـة  مـثـل الـسـيارات وامل،قـضـايا أـسـاليب الحـيـاةب مجموـعـات مهتـمـة ،مجتمـعـات متقارـبـة
 اًنهـا تجمـع أشخاصـإ حيث ؛وتذهب األلعاب املنترشة إىل أبعد من ذلك. والرياضة أو الخيال

  . ًحقيقيني معا يف وقت حقيقي كام تفعل البيئات الرقمية
 تحـت مسـمى ، يف مرحلـة تطـورهام باتجـاه شـيقوا أت،إن لعب األدوار واأللعاب الرقمية

 خلق املحتوى نفسه، ويف الوقـت الـذي ميثـل  مناً حيث تكون الجامهري جزء،الخلق املشرتك
 يف ته كام متت مناقش-  املبكرةتهفيه الخلق املشرتك ظاهرة جديدة، فإن راديو الهواة يف مرحل

 وقبـل أن ،قبل أن يتم عمـل مؤسسـة البـث اإلذاعـينفسها  كان له الخصائص - الفصل الثاين
  .تزال يف مهدها رة مهمة والوبذلك يكون الخلق املشرتك ظاه. ًيتم غلق املجال متاما

مواطني العامل، فقـد تـم ٍّيزال أساسيا للعديد من  ليدي الالتق اإلعالم من املهم أال ننىس أن
التقليدي والجديـد  اإلعالم  من كمجتمع استخدم كالٍّ،تقديم مثال عن الرببر يف الفصل التاسع

ليزيـة أو الفرنسـية أو األملانيـة أو ومل تكن اللغات اإلنج. ؛ لحامية لغته وتراثهعىل مدار الزمن
. سبانية هي التي تهدد إحياء لغة الرببـر، ولكـن اللغـة العربيـة هـي التـي كانـت تهـددهااإل

ومن .  املستخدمة يف املدارس واإلعالم يف كل شامل أفريقيارئيسةفاللغة العربية كانت اللغة ال
 ؛ًفرض ضغطا عىل الحكومات املحليـة واستطاع أن يا،ٍّ دولياًخالل لغتهم اكتسب الرببر جمهور
  . ومتثيلهم يف الثقافات املحلية،للسامح بتدريس لغتهم يف املدارس

ـاهيم  ـات وإدارة املـف ـرب املعلوـم ـديث، وـح ـالم الـح ـوداء لإلـع ـون الـس ـا الفـن ـا، تناولـن  ًأيـض
. ال تشتمل عىل تشارك عىل اإلطالق، فقد تـم تصـميمها للخـداع واالحتيـال والـدهان والـدفع

تستخدم بروباجندا سوداء ورمادية وبيضـاء، وميكـن أن توجـد يف الحمـالت القوميـة أو فهي 
كل الدفع غري ليس  ه كام أن، وال تقترص إدارة املفاهيم عىل الحرب فقط،الدولية أو العمليات

مثال الستعادة الصـورة يف  يف الفصل السابع )Hugh Grant(استخدام هيو جرانت وأخالقي، 
  كـان يحـاول دفعنـا، ولكـن إجـراءه يف -  للشـك مبا ال يدع مجـاًال- فجرانت. العالقات العامة
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  .ميكن استخدام البالغة بشكل أخالقي أو غري أخالقينفسه ًالدفع كان مفتوحا، عىل املنوال 
 وحـرب ،يؤثر عىل طبيعة محتوى الثقافات ، اإلعالممركزية ألسلوب عملالالإن املركزية أو 

 وجوجـل ، وسـوين ونيـوز كوربورشـن مركزيتـان،فاهيم مركزية بطبيعتهـااملعلومات وإدارة امل
الحكومـات تتخـذ قـرارات بشـأن اللغـات والتعلـيم والرقابـة، . ٍّكجامع لألخبار محكم مركزيـا

 يـؤثر عـىل مـا يحـدث يف املجـال -  عىل سـبيل املثـال- إطالق النار أو القبض عىل الصحفيني
  . بعض القضايا عن املركزية والالمركزية يف عامل متداخل ملحة عن4.  15يقدم الجدول . العام

Table 15.4 Broad differences between centralization and decentralization 
Decentralization Centralization 
Co-creation of media content Corporate creation of media content                      
Diversity of indigenous and local news media content Uniformity of news agencies and news aggre- gator 

media content 
Diversity of ethnicity and languages in media content Standardization of language in media content 
Freedom of the press and human rights Censorship of media 

 أو يف الحقيقة ما يشكل ،األوائل اهتامم مركز بسلوكيات الجامهري اإلعالم كان لدى باحثي
 كيف أن األفكار البسيطة عن السـبب والتـأثري ،يف الفصل الرابع عرش وضح املؤلفون. اًجمهور

 أفسـحت املجـال لوسـائل حساسـة يف فهـم الجامهـري، وبصـفة قد، المعوالحكم يف دراسة اإل
  .اصة لبحوث علم اإلنسان والكيفخ

 ؛الحديثة لوسائل موثوق بها يف قياس وكتابـة تقـارير عـن الجامهـري اإلعالم تحتاج صناعة
 الطريقـةبوتتعامل النظم التقليديـة للقيـاس . من أجل التخطيط لإلعالن واملقاالت االفتتاحية

اس التعـرض يف البـث تخدم قيـويسـ. ٍّ أن الجمهور معروف ومستقر نسبياالتي تفرتض، نفسها
واملبيعـات يف ) األعـداد املبيعـة مـن الصـحف( مقارنة بتداول الصحف ،عملة لإلعالنكأساس 
أو  م قدرتهم عىل مترير اإلعـال، من خاللويتعرف الجمهور عىل التعليم بشكل متزايد. السينام

تزال  النفسه   كتابة هذا الكتابوقتويف . تجاهله، وبالتايل مترير املسوح الخاصة بسلوكياتهم
  . مبا يف ذلك قياس أي مكان وأي وقت،تخترب وسائل جديدة لقياس الجمهور اإلعالم صناعة

ًواملعلنـني، إنهـم أيضـا  اإلعـالم الجامهري ليست فقط سلع تشرتى وتبـاع مـن قبـل مخططـي
  مـن خـالل محاولـة ،ويحث املذيعون العموميون عىل الدميقراطية الثقافية. نوجامعات ومواطن
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 وليس فقط هؤالء الذين بإمكانهم أن يدفعوا ،متثيل املصالح الثقافية والعرقية للمجتمع ككل
.  لن تخـتص يف اإلطـار العـاملي،إن مبادئ البث التي تم إبرازها يف الفصل الثاين عرش. التكلفة

.  ملـحـة ـعـن االختالـفـات ـبـني الجمـهـور كـسـلعة والجمـهـور كجامـعـة5.  15ويـقـدم الـجـدول 
الجامهري والتأثريات الخاصة بعملة الوساطة مـع  و الهياكل واملؤسسات واملحتوىوتتداخل كل

 -  عىل سبيل املثـال-  أصحاب املشاريع يف الصني،إن ظهور الطبقات الطموحة. بعضها البعض
 سـوف تـؤثر مبـرور الوقـت عـىل الهيمنـة ،وتتصـل بحريـة ، اإلنرتنتوالتي تريد الدخول عىل

وهـو  -  اإلنرتنـت وتناقضات الحكومة الصـينية بإدخـال،النظام الحايليف  اإلعالم الصارمة عىل
ًعطينـا مـؤرشا ملـا قـد يحـدث يف ت -  لثقافـة سـلطويةٍإطار مـنخفض للتشـارك يف إطـار عـال

  .املستقبل
Table 15.5 Audiences as markets and publics 

Audiences as a public Audiences as commodities 
Cultural democracy - diverse audiences repres 
ented by virtue of citizenship 

Syndicated and surveyed audiences- A2/M2 
anywhere and anytime measurement of audiences 
that can pay 

Audience preferences elaborated upon by the 
audience itself 

Audience preferences for media determined by 
estimates of exposure to media 

Mobile, fractionated and anonymous audiences Stable identifiable audiences 
Liberated, expressive and media-liminal audiences Audiences intruded upon 

ففي الفصلني األول  ،لحكومة الصينية فقطيف اة حصورولكن التناقضات ليست بالرضورة م
 حيث ظهرت األبجدية والكتابة كواحـدة مـن أوائـل ،والثاين بدأ املؤلفون بأفكار تقنية الكلمة

وإذا نظرنا . األقدم إىل أشكال ثقافية جديدة اإلعالم الثورات يف الوساطة والتحول، حيث تحول
يظهـر لنـا العديـد مـن  فسـوف - إىل املدى والكثافة واإليقاع والتأثري لشبكة إعالمنـا العـاملي

  .التناقضات التي تربز من خالل املناقشات التي دارت يف الفصول السابقة
 يف )Anthony Giddens(نتوين جـدينز أ أشار :هناك تناقض املساواة وعدم املساواة: أوًال

إىل أن نصـيب الخمـس األفقـر مـن سـكان العـامل مـن الـدخل العـاملي ، 1999محارضته عـام 
يف املقابل ارتفع نصـيب الخمـس األغنـى .  يف األعوام العرشة السابقة1٫4ىل  إ2٫3انخفض من 

 دولة عـىل أقـل دخـل لكـل 20وتحصل . يف جنوب صحراء أفريقيا الكربى% 85إىل % 70من 
ٍّويف الدول األقل منوا تقل اللـوائح .  عام كانت تحصل عليه منذ عقدين-  باملعنى الحريف- فرد

 املسـتقبل معـه وقد يحمل ). Giddens, 1999(أو مبعنى أدق تنعدم  ،الخاصة باألمان والبيئة
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 اإلعـالم  تستمر يف الهيمنة عىل الرثوة ووسـائل االتصـال، بيـنام يشـجع،ظهور ثقافات متفوقة
  .ًنفسه عىل القبلية وتقارب الجميع معا ومساواة أكرث

 ،املية تـزداد الهيمنـة عليهـا فاألخبار الع:توجد تناقضات يف مركزية والمركزية اإلعالم: ًثانيا
 وتنميـة ،عـىل التكلفـة املنخفضـة لإلنتـاج اإلعالمـي -بشكل متزايـد  -بينام تحصل الجامهري 

    .إعالمهم املحيل أو املستقل
ا يف البالد رئيسًيتخذ اتجاها  اإلعالم  وتحرير:توجد تناقضات يف تنظيم وتحرير اإلعالم: ًثالثا

هذا التعبري عـن املجـال .  عىل املجال العام يتزايد وال يتناقصالصناعية الحديثة، ولكن الطلب
الجديـد لالتصـال أو  اإلعـالم  يتمثل يف الطلب التقليدي للبث العام، ولكن يف اسـتخدام،العام

  ؟ًيزال األمر غامضا بشأن كيف ستحمي الحكومات املجال العام وال. األخبار
 األفكـار فقد أعيـد تشـكيل : العامل الرقميتوجد تناقضات يف الخاص مقابل العام يف: ًرابعا

 بشـكل تـم اسـتغاللها يف املجتمعـات االفرتاضـيةالتـي  أو ،عام ميكن أن يهـم كعـام أو خـاص
. أن يـسـتخدم وـسـائل تـحـرش مل تـكـن مـتـوفرة ـمـن قـبـل اإلنرتـنـت  وميـكـن لقرـصـانـجـذري،

 الرقابة املتزايدة  وهذه،ًوالحكومة أو املؤسسة ميكن أن تجمع وتعمل مسحا للهويات الرقمية
من جانب الرشكات والحكومات من املمكن أن تقود إىل حياة السجن املكشوف، وهو عبـارة 

وعىل الجانب . عن تصميم للسجن يتيح للحارس رؤية كل املساجني يف كل مكان ويف أي وقت
 ،شـاف هويـاتهمكاآلخر، فإن الشخصية الرقمية لديها إمكانية التحرر بالسـامح لآلخـرين الست

  .أو يف الثقافات املحمولة اإلنرتنت وإقامة مجتمعات مرتابطة عىل
توجد تناقضـات يف الحفـاظ عـىل ثقافتـك الخاصـة بـك عنـد اسـترياد الصـناعات : ًخامسا

 حيـث يكـون االنكـامش ،مربيالية الثقافية هي الشكل البعيـد واإل:الثقافية من ثقافات أخرى
 والثقافة الذاتية مع إمكانية التوفيـق يعـد ،عات لذلكالثقايف وفقدان الثقافة األصلية هي التب

  . آخر محتمًالاًاختيار
  :مدينة اإلعالم

التـي ظهـرت يف عـامل  اإلعالميـة ًوأخريا، من الجـدير أن ننهـي بتعليـق عـىل عقـدة املـدن
عـىل سـبيل . ها الكثـريءمتداخل، فبعض الثقافات التي تناولناها واضح أنها حميدة، ولكن ورا

 قـد ،لفرص املتاحة عند االتصال برشكة بطاقة االئتامن الخاصة بـك للسـؤال عـن يشءاملثال، ا
 ً اسـتنادا إىل محـل ي،ينتهي بك األمر إىل أن تتحدث مع شخص يف الهند أو الفلبني أو الكـاريب
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 وهـو مثـري ،ويعرف هذا اإلجراء الذي يخلق هذا املوقف باالستعانة مبصادر خارجيـة. إقامتك
د مثل إنجلرتا وأمريكا وبالد أخرى؛ ألنه يبدو أن الوظائف يتم تصديرها مثـل أي للجدل يف بال
وببساطة شديدة، هذه هـي الرأسـاملية الحديثـة التـي تسـتفيد مـن الشـبكات . سلعة أخرى

 عىل قدر تعلـيم جيـد ًافمن الرخص أن توظف شباب. الجديدة والتدفقات التي أتاحها التحول
ني يف لنـدن أو تعـعن أن ،يال أو الفلبني أو بريدج تاون يف بابادوسيف جالجوان أو الهند أو مان

 وال غبار أن تكون يف الهند ،إن مراكز االتصال عبارة عن مواقع عمل عاملية. ورك أو سيدينينيو
   .مثًال

ً فإنك غالبا ما تتحـدث ،عرب الهاتف) Suchila( أو سويس )Allan(عندما تتحدث إىل آالن 
 وحاصـل عـىل بكـالوريوس يف ، ينتمـي إىل الطبقـة الوسـطى،جامعي خريج ،مع شاب هندي

 مقارـنـة بقريـنـه ، دوالر يف الـشـهر400ً ويتـقـاىض راتـبـا ـقـدره ، أو ماجـسـتري يف اآلداب،العـلـوم
ٍّاألسرتايل الذي يتقاىض راتبا شهريا قدره   رئيسـةلقد صارت مراكز االتصال مراكـز .  دوالر3500ً

إن .  الهنـديرزه نظام التعلـيم العـايلفي الجامعات الذي يللتوظيف ألعداد هائلة من خريج
 ؛ حيـثًوالرتفيه فقط، بل أيضا التوظيـف والحيـاة اليوميـة للنـاس التليفزيونالتحول مل يطل 

 محمـول تليفـونوهـي متتلـك شـبكة . دين األخـريينحول الحاسب يف الهنـد يف العقـطال الت
 صـغر املـدن، عـالوة عـىل شـيوع هيئـاتشـائعة يف أ اإلنرتنـت ، كام أن مقاهيأةضخمة وكف

 ويوجد اآلن ماليني الدارسني الذين يدرسون الحاسب اآليل عـىل كـل ،التدريب عىل الحاسبات
  .املستويات

وهـي مدينـة صـغرية يقطنهـا  -تقـع بـوالتش . ًويكفي أن نقدم مثاًال واحدا لهذا التحـول
 ليست مدينـة خالبـة، ولكنهـا  وبكل املقاييس،يف منتصف تاميلنادو - نسمة 150٫000حوايل 

، ويتخرج منه شباب عىل  تدعمه الهيئات التجارية يف املدينةا،ً حديثاٍّتكنولوجيا ًتحتضن معهد
ًأيضا يحصل املعهد عـىل دعـم مـن رشكـات الحاسـبات مـن .  من التدريب والكفاءةقدر عال

ً مركزا ،ة والتكنولوجياًأيضا، صارت كلية ماهالينجام للهندس. خالل إمداده باملعدات واملوظفني
 ، للمواصالترئيسة هي الوسيلة النتزال فيها العربات التي تجرها الثريا للتحول من منطقة ال

  .ما يحدث يف أماكن أخرى يف العامل -عىل نطاق ضيق  -وما يحدث يف بوالتش يعكس 
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ولوجيـا ارتبطت بانجالور يف مخيلة العامة بوادي السيليكون، وهي موطن مئـات رشكـات تكن
 التي تجري تطوير منتجها ، األكرب عىل مستوى العامل،يكروسوفتااملعلومات والقاعدة اآلسيوية مل

 عىل سبيل املثـال sun microsystems و(Phillips)  و(Yahoo)  و(Unisys) : كام تفعل،هناك
  .ال الحرص

 60نوي عن يزيد حجم اقتصادها السعالمة تجارية كمركز اتصال عاملي، وصارت بانجالور 
 وتشـرتك يف ، تشبع احتياجات التجـارة العامليـة،لقد صارت مدينة عاملية. بليون دوالر أمرييك

التجاريـة  تـزال العالمـة  وال،تدفقات البيانات واملعلومات التي تهيمن عىل رأس املال العاملي
يف  -اع تزال الحكومة الهندية تـدعم الصـناعة، ولكـن هـذا الرص وحتى اآلن ال. تحت االختبار

 التـي خلقتهـا العوملـة واملنافسـة تيلقـي الضـوء عـىل طبيعـة املشـكال -العديد من جوانبه 
  .املستمرة بني العاملي واملحيل

عنرص مهم لفهم جغرافيـا  اإلعالم ن مدنإ )Micheal Curtin, 2003(يقول مايكل كريتني 
يـا، والدرايـة ومهـارة اإلبـداع  أن االسـتثامر يف التكنولوج-  باختصار– وهو يعني بهذا. اإلعالم

 تجتمع عىل إغراء النـاس - والبنية األساسية املستقرة للمؤسسة واالستثامر ولغة إعالم مشرتكة
 وفهم دوافعهم يف اتجاه مجمعات لإلنتاج، وبعض األمثلة عـىل ذلـك نراهـا يف لنـدن ،واألفكار

  .وهوليوود وبوليوود وبانجالور وميامي وهونج كونك والجوس وبكني
األصـغر التـي  اإلعـالم هـذه مبفردهـا، فهنـاك العديـد مـن مراكـز» مدن اإلعالم«ال تعمل 

 ورمبـا مـن خـالل تـأثريات ، رمبا يكون من خالل عمل ما بعد اإلنتاج،تدعمها بوسائل مختلفة
املـال، وعنـدما  واملـال يجـذب ، ورمبا من خالل االستثامر، ولكن املهارة تجذب املهـارة،خاصة

 حتـى ميكنـه أن ؛ طاملـا يسـتمر السـوق يف النمـو، فإنه يصبح أكرث قـوة،اٍّال قوييكون رأس امل
 لنفسـك، واملؤلفـون يثـريون (Curtin)ونحـن نشـجعك عـىل قـراءة كتـاب . يحتويه بفاعليـة

 والتـي ميكنـك أن ،املحليـة اإلعـالم أطروحاته هنا إلبـراز بعـض النقـاط املهمـة عـن دراسـات
  .تستخدمها يف دراساتك الخاصة

 .  واحـدة لإلعـالمًافـالكرة األرضـية ليسـت سـوق، العـاملي لـه أكـرث مـن مركـز اإلعالم :أوًال
سـبانيا وميـامي؛ ألنهـا مدينـة إعالميـة إسبانية تصنع يف أمريكا الالتينيـة وإللذلك، فالعروض ا

 عـالوة عـىل .  والوصول إىل الجامهري يف الواليات املتحـدة األمريكيـة،ميكنها الوصول لالستثامر
 واإلعـالم النـاطق باللغـة الصـينية . ن األفالم اإلغريقيـة عـادة مـا يـتم توزيعهـا مـن الجـوسأ
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 وإن كانت مواقع اللغة الصينية تسـتثمر يف إعالمهـا ، مثل هونج كونج،يأيت من مواقع ساخنة
  ).وبصفة خاصة يف سنغافورة(ً أو يف أمور إبداعية أيضا ،الخاص

يقـول . ًنها أيضا مقاعـد لحكومـات قوميـة أل؛غري عاديةتعد الصني ولندن عواصم إعالمية 
عىل أية حـال، . كبت اإلبداع اإلعالمي بقربها منهن الحكومة تإ (Curtin):معلق أمرييك مثل 

ن هـذا نظـام حاميـة إ ويقـول الـبعض ،تزال بكني تسيطر عىل استثامر الحكومـة يف الصني، ال
 اًبت الصينيون البريوقراطيون والحكومات أنواعًأيضا، يك. سلطوي غري عادل للمذيعني املحليني

ًومن املفيد أيضا يف الصني أن تكـون لـديك .  ولكن دون نجاح يف كل املرات،معينة من اإلبداع
 لعقد اتفاق رسيع بخصـوص ؛القدرة عىل الخروج لتناول العشاء مع أحد املوظفني العموميني

متتلك بكني . و جونج زوأنج أو شونج إنج قضية رقابية، وهو األمر األصعب بكثري يف هونج كو
. ديـد مـن املوهـوبني يف مكـان واحـد والع،ميزة سوق محيل جاذب وحامية حكوميـة قوميـة

ضد منافسة منافسـني » هادئة« يف اإلنتاج اإلعالمي، وتحتفظ بنكهة  طويًالاًمتتلك لندن تاريخ
 والـذهاب ،شخاص املوثوق بهـموالرقابة يف لندن ال متثل قضية، ولكن معرفة األ. إنجليز أصغر

لـيس بـالرضورة أن تكـون مـدارس ( وإرسال أطفالك إىل املدارس املرموقة ،إىل النوادي الجيدة
  .ً يعد جزءا من بناء مدينة إعالمية- )خاصة

 يقوم عىل اللغة، فمن العبث أن يتم إنتاج قصص إذاعية اًالعاملي اقتصاد اإلعالم يعد: ًثانيا
ولكـن مـن الـذكاء أن سـبانية األقليـة،  حيث متثل اللغـة اإل؛بيعها يف أسرتالياسبانية وباللغة اإل

 ،رفضـت اللغـة الروسـيةو ، وهي منطقة ال تتحدث باللغة اإلنجليزية،با الرشقيةتبيعها يف أور
   .وليس لديها مدينة إعالمية جادة يف هذه املنطقة

ونحـن .  ولكنهـا غـري محـدودة،العاملي منترش عرب أسـواق ضـخمة اإلعالم لنتذكر أن: ًثالثا
 ونأمـل يف أن يجعلـك ،التي تستمتع بها الجامهري اإلعالم  وثقافات،نذكر أنفسنا بتنوع الذوق

  . بعامل به العديد من الخيارات وأن تكون متفائًال، عىل حريتكاًكل هذا غيور
* * *  
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